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ΡΒΑΕΒΕΒΑΤΙΟ ἘΘΙΤΟΒΙΒΝ 

Αὐβίορμϑηϊ τη60 4186 ρταοίδηα ΠἸΙοθ μου ἐδοίατη 6556. Οὐ] ατ, 

ΒΑΡ 60 ρϑύρᾶιοα βαηῦ δία 60 ἔρυτο 
τοαοαμπί, αὖ 1 ΤΠ ΧΙΠ16 Τη6 ΟΡ ΘΥΙΔΠῚ 
(64 1556 ργοβίθαγ, πθ αὐἱὰ οοηΐτα 
ΠΡ τοσιπὶ τηϑ πη βουϊρίοσιιπη ΠΈΘΙῚ 
ΠΪδ51 τηοηϊίο Ἰθοΐοτο ἴῃ ἰθχίαμη 86- 
τηϊἰουθίαν, ἃ αὰϑ τϑύομθ ἀθ] σα η- 
46 ΤΘΟΘ ΒΒ. ΠῚ οϑύ, τ65 βρϑοίαξ δα 
οΥ̓ΒΟΡΊ ΡΠ οα 5. αἀπϑθϑέοηθ5, ΠΟ 
πΘΡΊρομἃ5 1185 αὐϊάθιη, 568 οχ 
4115 τϑρτ5 ααδπὶ 6 ΠΌτοσιπι ΠαΘ 
ΒΌΒΡΘΗη5845. Ἰΐϑα 6 ΒΟΥΙΡ ΚΒ ἈΡΊα 6 
κλήειν, κρεάδιον, πρῴην Ἔ, κῴδιον, 
γήδιον, βοίδιον, ΟΥ̓Δ ΙΟΣ» σάντῃ, λά- 
ϑρᾳ, ἡσυχῇ, αἰαῖ, γήραι, τἄρα, ἀετός, 
ἐλάα, κλάειν οἱ αιδ6 Πι5 ΡΘΗ ΘΥΙΒ 
5πηὉ 8118. 1 βουϊρίατα ρυδθροβιίο- 
Π1ΠΔ εἰς οὐ ἐς οοῃβίδηζια οϑιιδἃ 
ΤΙΠΘΟΤΗ͂Ι τα ]οὩ]θ 5 ΔΑ ΟΠ γη.242, 
ΘΧΡΟΒΙ [5 ΟὈ ΘΙΏΡΟΥΑΥΪ. Δα ΡΘΗ [ΠῚ 
1 ΨΘΥΌΙ5 80 εὖ πο] ΡΊ Θμἐ θ15 ἃ Ρ 6558 
ΠΟ]α]. ᾿Πουαμὰ ν ραταροριοδτη ἴῃ 
ἤπθ γϑυβαθπηῃ 8641] ἈΡΊ 6. ἴῃ ΠΪ5 
ἸρΊταν 5] τ] Βα π6. απ] 4 ἴῃ Π10115 
ΤΟΡΟΥΙ αἰ ΠΟῊ ᾿Πα]ΟΔΥ]. 

Ιῃ τϑοϊρίθμ 15. ον τηθὶθ Β1Υ6 
Δ᾽ΊΟΥ πη. ΘΙ ΠΕ] ΟΠ] 115. 4111 {1Π|]- 
αἸογθιη 8111 δι ἀδοίογθιη δὴ ΡῈ] 
οὐϑῦ τὴη6 1556 ἀἸ οὐ θαπΐ. ποι αἸ- 
Βίθου ἴῃ μΒᾶπο ροίϊα5 απδπῃ ἴῃ {ΠἸᾺ Τὴ 
Ῥᾶτίθμη τὴ6 ῬΘΟΟΔΥΘ ΠΊΔ]1|15561: Π6- 
ααθ 14 οοτγαδίϊοτθα Ππηρτο ἴα ΓΟ 5 
ΘΟηΠαο, ῬΥΔ ΘΒ ἐπ δἱ ΘΟ 5} ] τὴ 
Παγιηι ΘΠ ]Ἰοππιτὰ οὗ πο πὶ τηᾶχὶ- 
Τὴ τ|ι511 ἀοϑίϊηδίδθ δἰηὐ γοραΐανο- 
γΥἱηΐ. ΟΔΥΪ ἐδηηθη π6 ᾿Ιοτία5 ἴῃ 11- 
σθηξίαιη γαυίοσθῦ, ΠΪδῚ απ|5. ογΐθ 

Ἔ Ἐγη)Ο]. Μ. Ρ. 266, 21. πρώιος, πρωία, 
ἡ αἰτιατικὴ πρωίαν καὶ τροπῇ Βοιὼωτιχῇ 
(166. Ἰωνικῇ) πρωίην, ἐξ οὗ τὸ πρῴην. 

απο, αὐ πο 46 τὰ] 15. ΘΧΘΙΏΡΙΟ 
αἴϑη, συβαπῃ ἐοἰγιηθίγαη πᾶ Ρ86- 
5010 ππ|, 48}15 μΪο ἴῃ σΟα ΟΊ Ρτι5 ΠΟῊ 
ἰπέθυρο αἰ οἰσουμηξοσίαν ἐχάρην 
γοῦν ἡνίκ ἤκουσα περὶ 4]αρείου 
τετϑνεῶτος, ἴία, ἰτηπηπιίατίτη, αὖ α]- 

ϑῃηιβ Αὐϊβδίορῃϑῃηθ νϑυβιι5, αἰρηϑ 
Αὐὶβίορῃϑηθδ βϑθηΐθηίζα ουαβουϊῦ. αὖ 
θοπδ ἸοοοΥη Ρ815 84 ἰδηΐδη) ΟΟΥ- 
ταρίθ]δηι ἀθρτανδία θϑί, πα}}15 πὖ 
τι ΟΠ Ϊ 15 84 βαηϑτη, πράτ ὈΥἱπηϊ- 
ἰνϑπη ἔουτηϑτὴ ΥΘυ ΔΙ] ΡΟΒ856 Υἱ- 
ἀραηίαγν. (6 5 ᾿ρῖταν ἰϑοθ 6 τη} 8] 
αὔϑιὴ ΡΟ 8 1165 γἱγόσαμι ἀοοἴο- 
ταπι ΒΑ ΥΙΟΙ [Ομ 65 δῆθυτθ. (6 4115 
ἸΙοοῖβ ἰΐθμη βυδυ το ὙΠ] 615. Βα 5ρ]- 
ΟἴΟΠ65 τη685 ἴῃ Δα ποίδίϊοπο οὐ 1 ἃ 
απ Πουὶ ροίαϊ Ὀγθν 5βίπηθ 1ηα]- 
ον, αΠρϑηίοσθ 46 μ15. αἰβραΐα- 
[οπ6 Υἱπαϊοϊϊς ΑΥϊβιορ]ατοὶς Ὑ6561- 
γαΐδ, ῬτοχΙΠ10 ἔθη ΡΟΥΘ ἴῃ Ρ.] σα τα 
Ιποθηι οιηϊ θη α15. απὸ ἴῃ ᾿ἰ01Ὸ 
οἴϊδπὶ τοίσαοίδηαϊ απϑϑάδιῃ οὗ πον 
Δ ογθμαὶ ορρουίαηϊίαβ ἀΔ Ὀἰΐαν, 

Τὴ 1 ο8 15 Θιλθη 8010} 11Πὶ ΘΟ ἢ- 
Ἰοοίασασαιηνθ ποίου θιι5. ΒΌΠΠΙηἃ 
βάθ νογβαΐαθ 51π|. 58606. ΘηΪη 
ὅθ ρστο ἔ8}} οἃ αδ 8 ΒΌΡΘΥ]ΟΥΙ5. ἃθίδ- 
{15 ΟΥ]Οἱ ΒΟ] σίου το ρουββοπέ ἃ πΠο- 
γΙ5511η 15. ΟΥ̓ΟΙΟἷ5. αὶ ἸΡΏΟΥΔΙΙ δαί 
ΡΙῸ πονὶβ ΠΟΠἀαΠΠ16 ΤΟ ΡΟ 5 νοη- 
ἀἰζανι, ᾿ΐδαπθ μᾶπὸ οομβίδηζου 16- 
δοῖὴ βϑοαίαιβ 58π|,) αὖ πο πα πο 
ΡῬΙΌτο5. ἴῃ θαπάθιῃ οοπϊθοϊασγϑιη ἴἢ- 
οἰ αἸδβθηξ, Ῥυϊηηαπι αοίογθιῃ 1η6]- 
876 58 {15 ΠΆ ΌΘσΘιη, Ρ 6 ἸΒΘΟ ΠΟΥ ΠῚ 
δα οΥ ΔΈ] 0115. οτηἶ5515. ἴῃ απ ΤῸ 5] 
ααδηαο ουγαΐαμη που], οΟΠοηδἃ- 
Ραπί 14 ἃθαὰὶ Ἰθοίογοβ, ᾿πρθῃΐοιη 



ΥΙ ΡΕΛΑΕΕΑΤΙΟ ΕΠΙΤΟῊΙΒ 

Βοπηῖπαπι ἀοοίογαμη πια] {πα 1 6 1 
οορίίαπίοβ, (αὶ ἴῃ Θιηϑοα] 8 18 Β15 
Ρτγαθϑβίδῃ 551 Π|15 ἈΠΕ] 8 6 ΡΟΘΒ5ΘΟῸΒ 
το μη 6 η 15 ΘΙ θογασαπέ, πὸ ΠΟῚ 
τηϊ τ πὰ 5 τηα]ία ᾿πιρτπἀθηΐθμη ἔ- 
8 556. 

Τῖχὶ βαρτα π18}} 1η ἑθχία σοηΐγα 
οοαϊοαπι βάθη πϊ51 δαἀπηοηο ἸΘοΐο- 
τὸ πηαίαίαπη 6556. Θχοῖρῖο Ἰοα  6ῃ- 
Εἰϊαπὶ ῬΘΙΒΟΠΔΤΌΙΏ ΥἹἱΟ65, ΘΌΔΓΌΙΩ 
ΠΟΠΊΟ πδϑοὶξ τη ΧΙ ΠῚ ΠῚ 58 606 6856 
ἴπ σοαϊοῖθιι5 ρουασ ὈΔ ΠΟ Πθῖη, απ86 
οἶϑὶ ρΙοσσσηαπο 84 θα] 6 οθοοπο- 
πηΐατα ΟΠ Θηΐου αἰξοηθηξ οχρο- 
ἀϊέα παπᾶ αἸΒ101115. δϑύ, τλπ}{15. {8- 
ΠΊΘῚ ἴῃ ΙΟοΪ5 πηᾶρη 85 Παροΐ ἀπ ]- 
ταῖϊϊοπμθβ. δαπιάθμι ἃ ἴῃ αποαπθ 
Ιοθο βϑοαίιϊι5 βιτη, αποα τ]Πϊ ΘοΙη- 
τη αἰβϑί πηπτη νἀ θ θα, Π6 Ποιηϊηᾶἃ- 
{15 ααϊάθιη, πῖϑὶ ρϑπ0 15 ἴῃ 1065 οἵ 
οοΥία8 ΟὉ ὀδι585, τοοορίδο αἰβίη- 
ΘΟΕ Ομἶ5 Βα ΒΟσθτι5. οοηδβίαϊ ἴῃ ΠΟΟ 
ΒΘΠΘΓΟ Ὁ{Π|155]ΠΊΆ τὴ ΑἸ ΒΈΟΡΠΔη1 ΟΡ 6- 
ΤᾺΠῚ Ρτδοβί 556 (το απ ΒΘΟΥ ΠῚ, 
ουἶΐπ5. Θομηπηθηΐαῖϊο 46. ἢ ΒΓ ΟΠ ΠΤη 
ΠΌΠΟΙ ἃρΡυα ΑὐἹβίορ απθη δὉ οχ- 
(0115 ογο πορ]θοία Π!]|Ρ5ῖ46 ρῥσοαπὶ 
α. ΜΗΟΟΟΧΙΠΠ. 
Αἀποίδίοηϊ οὐἸ 686 σατὴ Ρογοχὶ- 

δαστη ΒΡΑΓΠΠὶ ΘΟ ΠΟΘ 551πὶ Θ5βθῦ, αἰ- 
ΥΘΥΒΆΤΙη ΘΟ ΟΠ Ὁ] Θηα δὲ 8ο- 
σαγαία ΘΟ] ] Θοἴοη 6 ἴῃ {84}} Ργϑ βου- 
ἐἶπὰ ΘΠ ΠΟ ἢ 6 ΒῈΡΘΥΒΘ θυ 6 ΠΊ6 ΡΟ556 
ΘΧΙ ΒΕ ΠΊΑΥ ; Πα ΙΟαΥΪ ἕδτηθῃ Πἷσ 1Π|Ὸ 
Βουρίαισαθ αἰβοσοραηζίδιῃ, τ] 1ὰ 
απ ἔσιιοίι απο άδτῃ Βθυὶ νἱἀθθαΐατ, 
᾿Ρτοσα μη 816}18 δἰβάθιη 88, ααἱϊ- 

θὰ5 Πἰπάοτγῆϊβ ἴῃ οαϊίίοπο Οχο- 
πἰθηϑὶ ἃ. ΜΟΘΟΟΧΧ ΧΥΠΙ οοαϊοο5 
ἀϊδέϊηχι. οἰαβάθπι Ὀγθνυ με. βία- 
αἴο Τχοΐατη δβέ, τα υἱσόσατῃ ἀοοίο- 
ΤαΙΠὶ Βουὶρία, 6χ ααἰθτ5 ποΥδ86 Π66 
αηΐθα οορπηϊίαο οαπθπαδέϊοηοβ ροί- 
ἴδ 6 Βαηΐ, δαξ πυπμαπᾶτῃ Δἴ ΤΆΓῸ ἴη- 
ἀἸσαγίμη. βοϊαηΐ ᾿ριίαν ᾿θοΐοτοβ Οα 
Οοϑοίξ ϑταθηαδίϊομθβ αἀιιοΐαβ 6586 
ἔπ ΟσΣ ΜΗΘΙΠΟβΥμδ6 γ0]. 1 419 --- 
428, 11 210---292,. ἔὰτη 6Χ δἰ υβᾶθπῃ 
ὙἹῚ σ6] Θθουυ τη Ὑ 1115 Πωθοξξ. 1... Β. 
ΜΟΌΟΘΟΟΘΙΠΙΓΥ͂ οὐ Νον!β Τμθοεξ. Γ,.. Β. 
ΜΟΌΘΟΘΟΘΠΥ͂ΠΙ βαϊῖ5, ΠΟ ἤαπιαϊοτὶ 
οχ Μη ΟΒυ 86 το]. 11 1--7, 1δ84.-- 
180, Π|94.-δ1.191--906.0 1--90.140 
--158. 291--9ϑ06. ΥἹ 909-294, Τίαϊ- 
ἰπισὶ Παϊδογίβδπιαθ οχ Ῥτοβορορτᾶ- 
ΡΒΙα Ασα] βίορ αηθα ΒΒ. ΜΟΘΘΘΙΥ 
Ρ. 114---194, ΚΒ Ηϊ"ολι ίὶ ὁχ δᾶπο- 
ΤΕ] θῈ15. οὐ ἐοἷ5. Ὑ οβράσαπ 6αϊ- 
Ποηϊ Π.Β. ΜΟΟΟΟΧΤΥ ΤΙ βαθ οῖβ 
Ρ. 129--Τθ0ὸ͵, Τεητοὶ υαπ Ἠττγισον- 
ἄθη οχ ΟΡ βουνδέοῃ 5. ΟΥΠ1ΟἿ5. ἴῃ 
ΕὙαρτη. Ομ] σοσ τη στα οοσιμ ,.Β.. 
ΜΌΟΘΟΟΙΩΥ βἀϊεῖ5: ἀδπιααθ σοαογγεαὲ 
Πογτιαππὶ θτηθη δ ίομθ5 ᾿πραϊξαβ 
Δα Ὑ οβρα5 οὖ Ανϑβ δχ βΒ0}6615 υἱσὶ 
οἰΐαπι 46 Αὐιβέορμῃδηθ πη] 15. τηο- 
415 τη οΥ {1551Π}1 ΔΙ αν  ἶπ5 Ηδαρεϊα5 
ΠΡ ΟΥ ΠΘΥ πηθοιπ ΘΟΙΏΠηΙΪ ΟΑΥΤ. 
685 πὖ 80 ΘαΠ 15 αἰ βεϊ ΠρΊΊΘ ΓΘ ΠΏ, 81ι- 
Οἴουβ ΠΟΙΊΪΩΪ 85. βοῖπΠ ἈΡΡΟΒαΙ. 
πῖθᾶ ἰδ ξαπηΐπα ἰΐὰ ᾿πα]οανὶ, τι βἱπα- 
ΡΙΙοΙ ον ααϊα σμῖσο Ἰοσαΐαν δαποία- 
ΓΘ. οι θθθαπι Βοιο]ηὶ Ταϊθι5 
Μαε5 ΜΟΟΘΟΙΧ. 



ΡῈ ΤᾺ ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΙΒ ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙΟ ΥΙΙ 

9) ΥΙΤΑ ἈΒΙΒΤΟΡΗΛΝΙΒ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΟΒ Ἐ5Τ 

σ. ΕΒ... ΒΑΝΚΕ. 

δ: ΠΕ 

6 ἔοπέϊρα5β. 

Ῥορσίβδγατη νἱΐβ5 ΘΠ ΥΤΆΤΘ οἱ ροβίο- 
τ τα] ἰσαᾶοσθ απ οῃΐϑτη (10 ΘΠ ΡΟΥΘ 
τϑοίθ βου ροίογαΐ, ἀρὰ Οτδοθοοβ. 
ἴῃ ἀϑδὰ πὸπ ἔπ]: 46 Ατβίορῃϑηθ 
ἀποαπθ ΘΟΙΉΪ60 ὁχ δηϊαυϊαίθ δὰ 
ΠῸ5 Ῥϑυϊδίαμη οϑὺ ἔθυθ 8181], απο 
οοτίατη οὐ οχίστα ἀπθιίαίοη θα ρο- 
βἰζατη 6556 νἱἀθαίαν. Ἐχϑύξοσγο αα]- 
ἄθτι τηοπαπηθηΐα αἸ ἀ8508168, 68 
1ρ88. δοίαίθ, απ Αὐιβίορ δ η65 60- 
τη 06 6185 585 ἀοουϊδ, ἸΔΡΙαΙθῈ5 Ἰη- 
οἶδα δὲ ροβίθα ἃ υ]τ15 Ποοὐΐβ, Ατὶ- 
βίοίθι α ἀπορ, ἴῃ οταϊηθιη τοαδοΐδ οἵ 
ῬΘοΟυ]ΙΔΥΙθιι5. ἴῃ 110115 ΘαἸΐα: ππηῸ 
γ61Ὸ, 4186 5115 6Χ ΟΡ υΙθιι5 π|1}15- 
β' πη15 αϑίαίθιη ἐπ] συ αηΐ, 6686 Ρ]6- 
πᾶ 5ιηΐ πραπ6 ἰηΐθσρτδ, 566 Ἰηΐοτ- 
ἀατὴ ἴδτὴ ὀοΥρίδ, τι τπι5111 ΥἹΧ 6558 
Ροββίηΐ. ϑϑαπαία οϑί δοίαϑ συϑιη- 
τηϑ ]οοΥ πὶ ΑἸΘΧΘ Πα] ποστπ, Ε6Υ- 
ΘἈΙΠΘΠΟΙΠΊ, Ὡ]]ΟΥ τη ΑΕ] ΟΧ 56Π0]15 
1Π]οσαπι Ρτοαϊθυπηῦ, αἰ ΟἸΠΠἾ ΠῚ 
ῬοΟΘίδτα ΠῚ νϑίθυτ πη, ἸΠΉ ΡΥ] Π115. 60- 
Τα] ΘΟΤΊΙΠῚ ΓΘ 16 1185 5. ΤΉ Πη8, 1 ἀτπιβίσϊα 
ΠΘΟῸ6 51η6 ἔΘΙ1ΟΙ ανθηΐα ρουίγϑοία- 
ταηΐ, ΠΘ60 γἱΐαβ ΘοΟυ ΠῚ, απδΠ Πὴ 
ΠΟΥῚ ροίογαξ, Ῥϑυβουαία τ! ΟἸΏΪ56- 
ταμῦ: οοηδίδξ ἰϑιηθη, ΘΟστὴ ᾿101Ὸ5 
ΠΟΙ 6556 ΠΟΡΪ5 Θοηϑουνϑίοβ, 566 40 
Βοταϊηϊθ 5 ἀϑαγραΐοβ οὐ οχοθυρίοβ, 
ααϊ αποιπΐαηη νοῦ ἀοοίπδ6 οχ- 
Ῥοτίθβ οσδηῦ, 11] ΠΟ 5 Ὡἶδὶ ἀθοΥ- 
ΤἸ ΠΟΥ ΠῚ βἰααϊοσαπι {ταβίὰ απδο- 
ἄδπι γα! ἀθυιητ: Πα] 115 ΠΟ 5126 
οαρ!αϊἸαΐθ οο]]Θοί5. οὖ ἰὴ πϑαπὴ 
ποβίγαμη ΘΟ ν 515, απο Ρ] αΥΙΤΩΙ 
80 «οίαΐα βυβοθροσπηΐῦ, αἰ ΗΠ] οαἴὰ- 
65 ῬΡΙθυσηαπθ δαρθηία ΠΙΔΡῚ5 
ααδτὴ πη απ τ αὖ το] ππέπιν. ΑΥ- 
ααὶ 1Πὰ ἰρβἃ απᾶ6 ΔηΓ1 1 551115 

| 

ἀοο Ἰ5β᾽ 5616 σ ΔΙ ΠΊ Δ [1015 46 6 ῃ- 
ἴα, ΠῸ5 ἀθοα πα ρτϑϑίθυ νϑίθγϑϑ αἹ- 
ἀαβοα] 145: ΘΠ] οστατα ἔα θτ18.5 σοτηϊοο- 
ΤῸΠῚ, ΑὙἸβίορ Π8 15 Ρ] ΘΠ! Οσθῖη 60- 
πο αἸαταπη ρραγδίαση ἔθτθ 181] 
ΒαΡι 556. οβδίθπαππέ, πη6α6 α6 Ρο6- 
86 νἱέα οογέϊοτα οὖ νυ σα ΠΘΌΤΙΓΘ 
ΡῬοίαϊδδοηξ, ἴα αὐ 511 ἀποαπθ 51 
5818, ΠΟ ὈΙΒΟ ΤΙ ΟἸΠηΪα, ΘΟΙΩΤΊΠ 0 85- 
βθῃηΐ, ΠΟῚ Υἱ88 ἀπ 6685, 564 ΘΧΘΠΊΡ]8ἃ 
ἰᾳπέαμητη 0. 6556 Ροββθηΐ. ἀτηϊδ5- 
515 Ὑ67Ὸ ἴδηι ἀπ ππὶ οΥΔΠΊΤ [1 60- 
ταμ γ Ια] 10 115, 864 το] 6 τὴ οοη α- 
βέτη οὗ νυ 10 ᾿Ἰη060 ρΡοβϑαιηαδίθδτη, 
α88 5Ο0ΠΟ]ΙΟΥ ΠῚ ΠΟΙΏΪΠ6 ΟἸΓΟΌΓΗοτ- 
ἴὰν, ὩῸ5 ΘΟην υίθσα ΘΟρΊ ΠΊαΓ, 4186 
Ἰϊοοῦ 80 Ο. οηπμϑιάθσο ἴῃ οοσηπη. 46 
γοϑίθγθτη ἴῃ Αὐβέορ Δ Π ΘΠ 56Π0110- 
τατη ΓΟ ΠΕΡ 115, ὅθ α186 1898, Προ η- 
{ἰ5581π1|6Ὸ ρογαϊϑιία, δ 4 6π}]. ) 1η- 
ἀογῆο 6χ ΠΠΌΥ15 ΤΠ Δ Π Ι5ΟΥρΡ 15. ΘΠΊ6Ὲ- 
ἀδα5 οαϊία οἱ αἱ βία ἔα θυ, [τη 6 
πὰπη6 ἀπ066 νἱτο5 ἀοοΐοβ, απδΠη- 
α4α8π) ΘΟΟΌΓ  Ι551τη 6 ΟΠ ηἶϑ ῬΘΙΡΘῊ- 
ἀρηΐοβ, νϑτϑ ἃ [8515 αἸβοθυ θη ΐ68, 
πθαιθ απϊἀααατη αποα ὙΘΡΘΥ ΠῚ 
οϑῦ ηἰδοίαπ το] Πα ποπἔθ5, Β86Ρ6 ἴῃ 
ΟΥΤΟΓΘ5. ἱπααχῖί. [)οϑαξαι ἸρΊΓαΓ 
γιΐδο Γοητ 15 ΡΟ Πα] 15 Δα πη 66 οἷπὶ 
Ροδίδθ οομπηοθαϊαβ 486 ἴῃ τη ΔῈ 118 
ΘαηὉ 50185 ΘΟὨ ΓΕ ΡΊΤητ5, ἴῃ ΟΕ] τ15 
ΡΙῸ τηογ6 1ΠΠ1π8 ἀϑίας5. 46 δι15 στὸ- 
Ὀπ5 Ἰηζογά πὶ αἰββουαϊε: 116 ἀαΐθπὶ 
486 46 56 τϑίζα!Π αποα πθο τηυ]έα 
βαηῦ οὐ ἸηϑρῊ 5 [6 ΠΘὈγ]5 ΟὈγο]αΐα, 
ΘΟ 55] πηβαθ οὖ ἀοο  551η|15. 1η- 
{οτρτθί 5 ορθηΐ, θἃ ἀἸ 16 5Ρ68 
5866 Π05 [ΠΠ0 ἔογΘ αὖ ᾿ρ515 ροθ- 
ἴα6 ὁχ οατιηϊπῖθιι5 (6 δποίουίβ νἱΐα 
τη ]1οτὰ ἀοσΘα πα οὗ ουγδπα] ροτῖ- 
ὁα] απὶ ον]ΐθμη5. Νάτο Δ]ΙΟΤ Τὴ 
ΘΟΠΊΙ ΟοΥτπ ἔγαρστηθηΐα απ86 τοβίδηΐ 
τα] πὴ π 05 ᾿αναμί. Φποάδὶ ᾿ριίατ 



ὙΠΙ 

δ νουϊαΐθ ἀδθίοσοηα πο 4685Ρ6- 
ταηΐοϑ ΘΟΤῚΙΠῚ ΟΧΘΙΊΡ]ΙΤῚ ΒΘΟ ΪΠΊΠΙΙ, 
αἰ ἴθ. ἀπηΐβ (6 Αὐἰβίορ μα πμῖ5 νἱΐα 

ἼΣ τπείδελης, Ῥτοιηϊοτο ργοΐοθοίο 
Ϊ}11] Ῥοββαϊηιβ ἴῃ τὸ αἰ ΠΟΙ] πηἃ 
ὨΪδῚ Τοπίπιπι πβατῃ αἢΠΠρΘηἴο πὶ 80- 
οαγαξαιηα 16 ΓΟΙΙΙΠῚ 5] ΠΡ Δ. ῚΙΠῚ ΘΟ - 
Β᾽ ἀουίϊο μη, τιῦ ἃ Ὁ ̓ ποΘυ ἴα ΠῚ ΟΡ ]- 
ὨΪΟμαΠη ΘΟΠΊΠΊΘΗ 5. γα 6. 60}- 
Ἰθοΐαν 8. απὰπιὶ πα χῖμηθ Δ 5ίϊηθα- 
Π}115. 

ΑΓ βαπέ απδοάδπι ἃ ΒΟ ΠΟ] 5015 
ἐνααϊίαο ἀ6 να Αὐ βίο Δ Π15 ΘΠ Γ- 
Τα 0Π65, (185 ΡΥΔΘΙΙΙ ΓΓΠΓΉτ15. 

Ι 

6Χ Αποηνπο περὶ κωμῳδίας. 

“ριστοφάνης Φιλίππου ᾿1ϑηναῖος, 
μακρῷ λογιώτατος! «ϑηναίων καὶ 
εὐφυΐᾳ πάντας ὑπεραίρων, ζηλῶν 2 
δὲ Εὐριπίδην, τοῖς δὲ μέλεσι λεπτό- 
τερος. ἐδίδαξε δὲ πρῶτον ὃ ἐπὶ ἄρ- 
χοντος Ζιοτίμοὺ διὰ Καλλιστράτου" 
τὰς μὲν γὰρ πολιτικὰς τούτῳϑ φασὶν 
αὐτὸν διδόναι, τὰ δὲ κατ᾽ Εὐριπίδου 
καὶ Σωκράτους Φιλωνίδη" διὰ δὲ 
τοῦτο νομισϑεὶς ἀγαϑὸς ποιητὴς 
τοῦ λοιποῦθ ἐπιγραφόμενος ἐνίκα. 
ἔπειτα τῷ υἱῷ ἐδίδου “τὰ δράματα, 
ὄντα τὸν ἀριϑμὸν νδ΄, ὧν νόϑα δ΄. 

1. 

οχΧ δαυϊάᾶδο Ἰοχίοο, 

“Ἰριστοφάνης Ῥύδιος ἤτοι «1ίνδιος" 
οἱ δὲ αἰγύπτιον ἔρασαν, οἱ δὲ Καμι- 
ρέα 1 ϑέσει δὲ ϑηναῖος" ἐπολιτο- 
γραφήϑη γὰρ παρ᾽ αὐτοῖς" κωμικὸς, 
υἱὸς Φιλίππου, γεγονὼς ἐν τοῖς ἀγῶ- 
σι κατὰ τὴν ριδ΄ Ὀλυμπιάδα:8 εὑρε- 
τὴς τοῦ τετραμέτρου καὶ ὀκταμέτρου" 
παῖδας σχὼν Αραρότα, φΦίλιπσον, 

1 μαχρολογώτατος. οοττοχὶν ΒοπίΙοΙ 8 ἀρ. 
Κυβίοτ, Ρ. 321, 

2 ζήλῳ. οοττ. α΄. Ὀἱηδοτῆιι, 
38 πρῶτος. σοττ. ΒΟΚΚοταβ. {Ππᾷ ἀοίοπαϊς 

Ὀἰπᾶ. 1Υ̓́,1. Ρν. 29. Οχοη. οἵ, Βοσρκ. ἂρ. Μοίη. 
Ῥ. 908. 

4 Φιλοτίμου. οοττ. Βολ! ρου δα ΤΕ υ86Ὁ. μ. 
128. 

ὅ τοῦτον. οὐττ. Ῥαεϊε, ΜΊΞΟΟ]]. Ρ. 2. 

6 Ὀϊπαϊῖ, τοῦ λοιποῦ. οἴ. σοιητῃ. ποβίγ. ἃ 
Ασ, νἱΐα ν.. ΟΟΧΧΥ. τὰς λοιπὰς ἘτίίΖβοι. 
υδοβί, Αὐἰβίορὶι, Ρ. 316, τοὺς λοιποὺς νυ]ρο. 

1 Καμειρέα. σοττ. Ἐ ἀβίογῃβ. 

8 ΠΟΠΊΘΓΙΒ σΟΥΓΙΡ 58. ἱπίογοὶ αἴθ ποππα} ἃ 

ΒογπΒαγά 8 σοῃίοοίς. σή βουσὶ δὶ ἀσθοθαΐ, 

ΒΕ ΥἹΤΑᾺ ΑΒΙΒΤΟΡΗΛΑΝΙΒ 

“ιλέταιρον κωμικούς. τινὲς δ᾽ αὐτὸν 
καὶ ἀπόδουλον ἱστορήκασι. δράματα 
δ᾽ αὐτοῦ μιδ'.9 ἅπερ δὲ πεπράχα- 
μεν “ριστοφάνους δράματα ταῦτα" 
“χαρνεῖς Βάτραχοι Εἰρήνη Ἔκκλη- 
σιάζουσαι Θεσμοφοριάζουσαι Ἱππεῖς 
“Τυσιστράτη Νεφέλαι Ὄρνιϑες Πλοῦ- 
τος “Σφῆκες. 

1Π. 

ΟΧ Β0Π01115 ΡΙαίοπὶςῖβ. 10 

“ριστοφάνης ὁ κωμῳδιοποιὸς φα- 
λακρὸς ἣν, ὡς καὶ αὐτὸς φησιν Εἰρή- 
νῃ" ἐκωμῳδεῖτο δ᾽ ἐπὶ τῷ σκώπτειν 
μὲν Εὐριπίδην, μιμεῖσθαι δ᾽ αὐτόν. 
Κρατῖνος "Ἡ 

τίς δὲ σὺ κομιψός; πᾶς ἄν τις ἔροιτο 
ϑεατής" 

ὑπολεπτολόγος, γνωμοδιώκτης, 12 
εὐριπιδαριστοφανίζων. 

καὶ αὐτὸς δ᾽ ἐξομολογεῖται Σκηνὰς 
καταλαμιβανούσαις" 

χρῶμαι γὰρ αὐτοῦ (φησῶ τοῦ στό- 
ματος τῷ στρογγύλῳ"18 

τοὺς νοῦς δ᾽ ἀγοραίους ἧττον ἢ ̓κεῖ- 
νος ποιῶ. 

“ριστώνυμος δ᾽ ἐν Ἡλίῳ ῥιγοῦντε 
καὶ Σαννυρίων ἐν Γέλωτιϊ4 τετράδι 
φασὶν αὐτὸν γενέσθαι, διότεϊδ τὸν 
βίον κατέτρειψεν ἑτέροις πονῶν" οὗ 
γὰρ τετράδι γεννώμενοι πονοῦντες 
ἄλλοις καρποῦσϑαι παρέχουσιν, ὡς 
καὶ Φιλόχορος ἐν τῇ πρώτῃ περὶ ἡμε- 
ρῶν ἱστορεῖ" ταύτῃ δὲ καὶ Ἡρακλῆ 
φασι γεννηϑῆναι. τρεῖς δ᾽ ἔσχεν 18 
υἱούς, «Φίλιππτον τὸν τοῖς Εὐβούλου 
δράμασιν ἀγωνισάμενον, καὶ “414ρα- 
οότα ἰδίοις τε καὶ τοῦ πατρὸς δρά- 
μασε διηγωνισμένον, καὶ τρίτον ὃν 
πχτϑλ  ὁπωρβὸς μὲν Νικόστρατον κα- 
λεῖ, οἱ δὲ περὶ Ζικαίαρχον «Ῥιλέται- 

9. μό' οχ ἰρτὶβ Ὀῖηὰ., νδ΄ δα, Μοᾶ. 
10 οχΧ 8080]. ΟἸαγκίαπο ΡΙαΐ. ΑΡο]. Ρ. 19-, 

πη Ῥογσβοῃὶ ΜίβοοΙ]]. Ρ. 368 οα, ΚΙαά. οἱ ὁχ οοὰ. 

ὙΥΔΕ5Ι. ΔΡ. Ξ6 14]. ἂς Αὐἱβίορῃ. Γγαρτηθητβ Ρ. 
28. ἃΡ. ΒΕΚΚ. ὑ. 391. 

11 σογγοχὶ ῬΟΓΒΟπα5, ΜΊΒΟΟΙΙΔη. Ρ. 268, ΑἸΐ- 
ἰοῦ ΤΥ ΖΒΟμ Θυδοβέ. ΑὙἸΒΙΟΡὮ. 1. Ρ. 292, 

12 γνωμιδιώχτης νυϊ]ρὸ ; σοττ. ΒΟΠ πο ἄοσι8 
'π ΒΌΡΡΙ. Ιοχ. τ. ὅ9. οἵ. Μοΐποκ. Οοπὶ. ατΌ.ΥὍἍἹ 
Ρ. ΧΩΥ͂Ι οἱ 34. 

18 οἵ, Βογρκ. σου. ατ. 11, 1142 βηη. 
14 Μοῖΐποκ, 1. 1. 11, 099 54. 118. 814. 

10 διότι Ὠϊπὰ., διὸ 1ἰὈ τὶ. 
10 ἔσχεν οΧ τ). Ὑαΐ., το] αὶ εἶχεν, 

οὗν .:Ἰ ͵“Ὑὖ 



ΟΟΜΜΈΝΤΑΤΙΟ 

ρον. κατεκλήρωσε 11 δὲ καὶ τὴν «4Ἷ}- 
γιναν, ὡς Θεογένης φησὶν ἐν τῷ περὶ 
«Αἰγίνης. κωμῳδεῖται δὲ καὶ ὅτι τὸ 
τῆς Εἰρήνης κολοσσικὸν ἐξῆρεν ἀγαλ- 
μα Εὔπολις Αὐτολύκῳ, Πλάτων 
Νίκαις,18 

Ιν. 

Ἀριστοφάνους βίος. 19 

“Ἀριστοφάνης ὃ κωμῳδοποιὸς 30 
πατρὸς μὲν ἡν Φιλίππου, τὸ δὲ γέ- 
γος Αϑηναῖος, τῶν δήμων 31 Κυϑα. 
ϑηναιεύς, Πανδιονίδος φυλῆς" ὃς 
πρῶτος δοκεῖ τὴν κωμῳδίαν ἔτι σπλα- 
νωμένην τῇ ἀρχαίᾳ ἀγωγῇ ἐπὶ τὸ 
χρησιμώτερον καὶ σεμνότερον μετα- 
γαγεῖν,22 πικρότερον καὶ αἰσχρότερον 
Κρατίνου καὶ Εὐπόλιδος βλασφη- 
μούντων ἢ ἔδει. πρῶτον δὲ καὶ τῆς 
νέας κωμῳδίας τὸν τρόπον ἐπέδει- 
ξεν ἐν τῷ Κωκάλῳ, ἐξ οὗ τὴν ἀρχὴν 
λαβόμενοι Μένανδρός τε καὶ Φιλή- 
μων ἐδραματούργησαν. εὐλαβὴς δὲ 
σφόδρα γενόμενος τὴν ἀρχήν, ἀλ- 
λως τε εὐφυὴς28 τὰ μὲν πρῶτα διὰ 
Καλλιστράτου καὶ Φιλωνίδου καϑί- 
ει34 δράματα. διὸ καὶ ἔσκωπτον αὐ- 
τὸν ““ριστώνυμός τε καὶ Αμειψίας, 
τετράδι λέγοντες αὐτὸν γεγονέναι, 
κατὰ τὴν παροιμίαν, ὡς 3ὃ ἄλλοις πο- 
γοῦντα. ὕστερον δὲ καὶ αὐτὸς 36 ἡγω- 
νίσατο. διεχϑρεύσας δὲ μάλιστα Κλέ- 
ὠνε δημαγωγῷ 21 καὶ γράψας κατ᾽ 
αὐτοῦ τοὺς Ἱππέας, ἐν οἷς 38 διελέγ- 

11 χατεχλήρωσε 1ἰρτῖ, αὖ Τἰοᾶ. ΧΠΙ, 2, 
κατεχληρούχησε ΒοΙΡΚ. δΡ. ΜοΙποΚ. 11, 998. 

18 οἵ, Μοίη. 11, 440 οὐ 644. 
19 πρὸ υἱΐα 80 ΑἸᾶο ρυϊτηπιπη ἀοβοσὶρία, 

Ῥοβίθα 6χ οοᾶϊοα ψεηρίο 474 βίτη] οαπὶ ὈΓΟ- 
σνίοσο σϑοθηβίομθ ἃ ἃ, ᾿Ὠἰπηᾶοτῆο οαϊία οβὲ ΤΥ, 

1. ». 88 564. δἰδθυϊαβ γΘΟ 5] ΟΠἾΒ. ΘΧΘΙΠΡΙ ΠῚ 

Τα ΌΠΟΥ5 Ροβίθα ἴῃ Πθρ. Ῥαγβίθπβὶ ἱπυθηΐδ 

οὐ Ὁ πἀογῆδηβ δααταϊο; αἀαᾶθ οτηπία ὙΥ̓ Θβίου- 

ΤΔΉΠι5 ΒίορΥ. ατγ.188 544. οΘοπἰ πη χὶΐ, ἴῃ ῬΤΙΟΤΘ 

ΤΘΟΘηβίομθ τηπ]ία αααῖτα, π᾿ ροβίθυϊοσο ποη- 
ἈΠ] Οὔλῖββα οϑ86 ραίθϊῦ. 

20 ΑἸά. εὐ γοπ. χωμῳδιοποιὸς. 
21 τῶν δήμων οοττ. Ὀἰπᾶ., τῷ δήμω Υεη., 

τὸν δῆμον ΑἸΑ, 
22 μεταγαγεῖν ΑἸά., καταστήσασϑαι Υ͂. εἱ 

Ἐ., πᾶς Ὀἱπά. μεταστήσασϑαι. 
98 χαὶ εὐφυής να ]ρσο ; χαὶ ἀοΙον τ α ὁ] πα. 

24 ἐξεδίδου τὰ ἑαυτοῦ δρ. Βδεξ. 
Ὡὅ ὡς αὖ ΟαεἸοηῖο οὐ ΒΟΚΚοτο δἀαϊίαμι Πᾶ- 

Ροὲ ορ. 

26 αὐτὸς] αὐτοῦ Υοπ. διηγωνίσατο Ἀ. 
21 στρατηγῷ δ η. οἱ Ηθε. 

28 Πᾶθο οπμηηΐα ἀϑ4π6 δὰ ἐξήμεσεν ἴὰ θη. 

ΙΧ 

χει αὐτοῦ τὰς κλοπὰς καὶ τὸ τυραν- 
γικόν, οὐδενὸς δὲ τῶν σκευοποιῶν 
τολμήσαντος τὸ πρόσωπον αὐτοῦ 
σκευάσαι δι’ ὑπερβολὴν φόβου, ἅτε 
δὴ τυραννικοῦ ὄντος, μηδὲ μὴν ὑπο- 
κρίνασϑαί τινος τολμῶντος, δι᾿ ἑαυ- 
τοῦ ΑΙριστοφάνης ὑπεκρίνατο, αὐ- 
τοῦ τὸ πρόσωστον μιλτῷ χρίσας, καὶ 
αἴτιος αὐτῷ γέγονε ζημίας πέντε τα- 
λάντων, ἃ ὑπὸ τῶν Ἱππέων κατεδὲ- 
κάσϑη, ὡς φησιν ἐν χαρνεῦσιν 

», “ ΦὉ 4. 5 ΄ 2 , ἐγῷδ᾽ ἐφ᾽ ᾧγε τὸ κέαρ εὐφράνϑην 
ἰθων, 

τοῖς πέντε ταλάντοις οἷς Κλέων ἐξ- 
ἥμεσεν. 

διήχϑρευσε δὲ αὐτῷ ὁ ̓ Ιριστοφάνης, 
ἐπειδὴ ξενίας κατ᾽ αὐτοῦ γραφὴν 
ἔϑετο, καὶ ὅτι ἐν δράματι αὐτοῦ Βα- 
βυλωνίοις διέβαλε τῶν ᾿ϑηναίων 
τὰς κληρωτὰς ἀρχὰς παρόντων ξέ- 
γων"39 ὡς ξένον δὲ αὐτὸν ἔλεγε, πταρ- 
όσον οἱ μὲν αὐτόν φασιν εἶναι Ῥύ- 
διον ἀπὸ “Ιίνδου, οἱ δὲ Αἰγινήτην, 
στοχαζόμενοι ἐκ τοῦ πλεῖστον χρόνον 
τὰς διατριβὰς αὐτόϑ'ι)80 ποιεῖσϑαι, 
ἢ καὶ ὅτι ἐκέκτητο ἐκεῖσε. κατὰ τινὰς 
δὲ ὡς ὅτι ὁ πατὴο αὐτοῦ Φίλιππος 
«Αἰγινήτης. ἀπολυϑῆναι δὲ αὐτὸν εἰ- 
πόντα ἀστείως ἐκ τοῦ Ὁμήρου ταῦτα 

μήτηρ μέν τ' ἐμέ φησι τοῦ ἔμμεναι, 
αὐτὰρ ἔγωγε 

οὐκ οἶδ᾽" οὐ γὰρ πώ τις ἑὸν γόνον 
αὐτὸς ἀνέγνω. 

δεύτερον δὲ καὶ τρίτον συκοφαντη- 
ϑεὶς ἀπέφυγε καὶ οὕτω φανερὸς κα- 
τασταϑεὶς πολίτης κατεκράτησε τοῦ 
Κλέωνος.81ι ὅϑεν φησὶν 

αὐτὸς δ᾽ ἐμαυτὸν ὑπτὸ Κλέωνος ἅπα- 
ον 

ΠΣ ῃ 
ἐπισταμαι 

3 . φῶ ᾿ Η “ἂν "ὃ - 
καὶ τὰ ἑξῆς. φασὶ δὲ αὐτὸν εὐδοκιμῆ- 

οὐ δρ. θ6η6 οτηΐδβα βῃπέ, πθῆαπο αὐϊάαπαπι ἰδὶ 

τορουῖ ταν αἶβὶ αὐτὸς ὑπεχρίνατο. 
29 ἴπ οπ. οὐ Ηδρ. πΙΗῚ πἰϑὶ ὁ δὲ ξενίας 

Υ61 αποᾶ ΤΌΠΟ τ5 ὁχ δ. ργοΐοσε ξενιτείας 

χατ᾽ αὐτοῦ ἔγκληιια ἔϑετο. 
80 ποιεῖσϑαι αὐτόϑι ΤαρΡη. 
81 ἴπ γοη. χαὶ γὰρ δή φασί τινες αὐτὸν 

Ῥόδιον γεγονέναι. ἀπελύϑη δὲ τὸ μὲν πρῶ- 
τον εἰπών" μήτηρ μὲν τ᾽ εἴς. δεύτερον δὲ 
καὶ τρίτον συχοφαντηϑεὶς ἀπέφυγεν. ἴῃ 
Κορ. χαὶ γὰρ ἔφησαν αὐτόν τινες Ῥόδιον 
γεγονέναι, ἕτεροι δὲ Λίνδιον, οὔσης καὶ τῆς 
Αίνδου ὑποτελοῦς τῇ Ῥοδίων εἴς. 



Χ ΒΡῈ ΥΙΤΑ ΑΕΒΙΒΤΟΡΗΛΝΙΒ 

σαι συκοφάντας 83 καταλύσαντα, οὕς 
ὠνόμασεν ἠπιάλους ἐν Σφηξίν, ἐν 
οἷς φησιν 
οἱ τοὺς πατέρας τ᾽ ἤγχον νύκτωρ 

καὶ τοὺς πάππους ἀπέπνιγον. 

μάλιστα δὲ ἐπηνέϑη 88 [καὶ ἠγαπήϑη 
ὑπὸ τῶν πολιτῶν,3: ἐπειδὴ διὰ τῶν 
αὑτοῦ δραμάτων ἐσπούδασε δεῖξαι 
τὴν τῶν ᾿ϑηναίων -τολιτείαν ὡς 
ἐλευϑέρα τέ ἐστι καὶ ὑπ᾽ οὐδενὸς τυ- 
ράννου δουλαγωγουμένη,8ὅ ἀλλ᾽ οὐδὲ 
ὅτι δημοκρατία ἐστὶ καὶ ἐλεύϑερος 
ὧν ὁ δῆμος ἄρχει ἑαυτοῦ. τούτου χά- 
ριν ἐπῃνεϑη) καὶ ἐστεφανώ ϑη ϑαλλῷ 
τῆς ἱερᾶς ἐλαίας, ος νενόμισται ἰσότι- 
μος χρυσῷ στεφάνῳ, εἰπὼν ἐκεῖνα ἐν 
τοῖς Βατράχοις περὶ τῶν ἀτίμων 

ὌλωΣ Ὑν, παν (μα τα 
τὸν ἱερὸν χορὸν δίκαιόν ἐστι 30 χρη- 

στὰ τῇ πόλει συμπαραινεῖν. 
ὠνομάσϑη 81 δὲ ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἐπεὶ ἔν- 
οξον, τὸ μέτρον τὸ 4ριστοφάνειον.ἢ 

οὕτω δὲ γέγονεν ἡ φήμη τοῦ ποιητοῦ 
ἔνδοξος, ὡς καὶ παρὰ Πέοσαις διή- 
κειν καὶ τὸν βασιλέα Περσῶν πυν- 
ϑάνεσθαι παρ᾽ ὁποτέροις εἴη ὁ κω- 
μῳδοποιός. φασὶ δὲ καὶ Πλάτωνα 
Διονυσίῳ τῷ τυράννῳ βουληϑέντι 
μαϑεῖν τὴν ϑηναίων πολιτείαν 
στέμναι τὴν “Ιριστοφάνους ποίησιν; 
[την κατὰ Σωκράτους ἐν ἹΝεφέλαις 
κατηγορίαν,]) 88 καὶ συμβουλεῦσαι τὰ 
δράματα αὐτοῦ ἀσκηϑέντα μαϑεῖν 
αὐτῶν τὴν πολιτείαν. 

32 συκοφάντας οἵ. Υ͂, σ. τινὰς Ἐ. ἰπ νοῦϑα 

Ατἰβίορῃαπὶβ αὐτῶν οὔ ἕαπὲ 6 π. οἱ Εδρ., 
ΡτῸ πὸ τ᾽ τοροβαΐ. 

88 ἐπηνέϑη καὶ ἐστερανώϑη ΚΝ. εἰ Ἦ. 
ΟΠ 5515 ΣΤ Ια αἶ8, αδ ΟΟΌΪΟ5 ΒΟΥ 6. ΔὉ ΔἸίο το 

ἐπῃνέϑη δ ΔἸΓΟΓΏΓα ἈΌΘΥΓΆ556 ν᾽ ἀοτὶ ρμοββοέ, 
ἶβὶ οββοηΐξ ᾿πΠῸ {Π|1|8 πα αἰ ἐαπηδηίΐα. 

84 ρμοβὲ πολιτῶν Ῥύοῦπ. σφόδρα οχ Υξῃ. 
αἀάϊάϊε : Ροβὶ ἐπειδὴ Π1ηα. δὲ Βαβτα τε, 

80 διαγωγουμένη ὕεη. οχ εοἄοιι ΠποΡη. 
οὖν γοβὶ τούτου εἰ ἐχεῖνα τὰ τοσορῖξ: ἰάθηι 

δηΐοα τὴν πολιτείαν Αϑηναίων οχὨϊ αἱ, 
806 ἐστι οοἀά,, ογταὶ πολλὰ. 
81 ἂς τηρίγο πἴ ἢ 1] ποᾶπο ἴῃ θη. πϑῆϊα ἴῃ 

Βορίο. 586 δὐαϊίατηθηξὶ οαυββα σοοηῃβίγιοίίο 

πηυϊαία υἱἀθίυγΓ 6586: σοσγία οοάϊσοβ 11} Ρου- 

Ββυπίὶ τὴν δὲ ποίησιν αὐτοῦ οὕτως ἔνδοξον 
γενέσϑαι, αὐἰθὰβ οχ νοτθὶβ ἔνδοξον τοσορὶ; 
δἰ ρμοβίθα οδᾶοπι γατίοπο ἡλάτωνα δὲ βη4. 

38 Ἰδοὺ Ὑογῦδ, αὰδ6 'π οὐηπίθαβ ΠἰὈγβ 16- 
Βυπίυγ, ΒΟΚΚΟΓαΒ ἀποῖβ ἱποϊυβῖε, ΠὨἰηδοτγῆθβ 

ἀοίενῖς. χαχηγορίαν Βοάϊῃβ8 ἰδὲ. Ο, 11,2. 
244. 

ἐγένετο δὲ καὶ αἴτιος ζήλου τοῖς 
νέοις ὙΡαΣΥΘ λέγω δὴ Φιλήμονι 
καὶ Μενάνδρῳ. ψηφίσματος γὰρ γε- 
νομένου ΜΑΣ τ ἐηδαν: Κρ ἕο. 
μαστὶ κωμῳδεῖν τινα, καὶ τῶν χορη- 
γῶν οὐκ ἀντεχόντων πρὸς τὸ χορη- 
γεῖν, καὶ παντάπασιν ἐκλελοιπυίας 
τῆς ὕλης τῶν κωμῳδιῶν διὰ τούτων 
αὐτῶν, αἴτιον 40 νὰρ κωμῳδίας τὸ 
σκώπτειν τινάς, ἔγραψε κωμῳδίαν 
τινὰ 4 Κώκαλον, ἐν ᾧ εἰσάγει φϑο- 
ρὰν καὶ ἀναγνωρισμὸν καὶ τὰ 
πάντα ἃ ἐζήλωσε Μένανδρος. πά- 
λιν δὲ ἐκλελοιπότος καὶ τοῦ χορηγεῖν 
τὸν Πλοῦτον γράψας εἰς τὸ ἄνα- 
σπαύεσϑαι τὰ σκηνικὰ πρόσωστα καὶ 
μετεσκευάσϑαι, ἐπιγράφει χοροῦ, 42 
φϑεγγόμενος ἐν ἐκείνοις ἃ καὶ ὁρῶ- 
μεν τοὺς Ψέους οὕτως ἐπιγράφοντας 
ζήλῳ Ἰριστοφάνους. ἐν τούτῳ δὲ 
τῷ δοάματι συνέστησε 48 τῷ πλήϑει 
τὸν υἱὸν ᾿Ιραρότα, καὶ οὕτω μετήλ- 
λαξε τὸν βίον, παῖδας καταλιπὼν 
τρεῖς, Φίλιππον ὁμώνυμον τῷ πάτε- 
πῳ καὶ Νικόστρατον καὶ ΑΙραρότα, 
δι’ οὗ καὶ ἐδίδαξε τὸν Πλοῦτον. τινὲς 
δὲ δύο φασί, Φίλιππον καὶ Αραρότα, 
ὧν καὶ αὐτὸς ἐμνήσϑη, 

Ἐπ τὴν γυναῖκά τε 
αἰσχύνομαι τώ τ᾿ οὐ φρονοῦντε 

σταιδίω 44 
ἴσως αὐτοὺς λέγων. 

ἔγραψε δὲ δράματα 45 μδ΄, ὧν ἀν- 

39 χορηγοῦ. οοττ. ΜοῖΠΟΚ. 
40 αἴτιον) ἴδιον Βιοοκίαβ. 
41 χωμῳδίαν τινὰ ΒΕΚΚοτΙαΒ. Ἰοσοδαΐξατ χω - 

μῳδίας τινὰς, αυοὰ Ὠϊπᾶοτῖ. ἑαπαῦδτα δββοὲ 
6Χ Ῥγδροράθπεϊθυβ στοροεϊ απ), βαβέαυ!ξ. οὖ, δὰ 
ἔγαστη. ΟΟσΑ}1} Ρ. 507 οἂ, Οχοη. 

42 ΒΕΚΚ. χορούς. εἴ. Ἐτ. ΕΠοΣ ἀξ Ατίβε.. 
ΡΙαίΐο, ἀρ. Ὠἰπὰ. 111,1. 295 βα6. 

48 ἀσβυπὲ ἴῃ ,οη. οἱ ορ. οὐηηΐα αὰδ6 ἄ6 
ΡΙαΐο οὐ Οὐοαῖο ἀϊοΐα βαπὲ ἃ νυν. ἐγένετο δὲ 
ἀβηυ6 δὰ δράματι συνέστησε. Βαθοπὲ δαΐοπι 
ἴδθο: τελευταῖον δὲ διδάξας τὸν πλοῦτον 
συνέστησε τῷ πλήϑει τὸν υἱὸν Ἀραρότα 
χαὶ οὕτω μετήλλαξε τὸν βίον, παῖδας χατα- 
λιπὼν δύο, Ἀραρότα καὶ Φίλιππον, ὡς αὖ- 
τὸς ἐπεμνήσϑη" τὴν γυναῖχα -- παιδίω, 
᾿Αραρότα ἴσως καὶ Φίλιππον λέγων. ἀνα- 
γράφει (ἴοτι. ἀναγράφουσι) δὲ καὶ τρίτον 
Νιχόστρατον. χατέστρειψνε δὲ τὸν βίον δια- 
φερύντως τιμηϑεὶς καὶ πολλὰ στεφανωϑείς. 

44 τὼ δ᾽ οὐ φρονοῦντε ᾿τἰυτί. οἵν, ΒοτρΚ. ἀρ. 
Μοίη. 11, Ρ. 1176. 

40 Τῇ δ εη. οἱ Πορ. κατέλειιε δὲ δράματα 
μό΄, ἐν τούτοις τὰ ἀντιλεγόμενα δ΄. 

“πὰ πὰ 

- 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙΟ 

τιλέγεται τέσσαρα ὡς οὐκ ὄντα αὐ- 
τοῦ. ἔστι δὲταῦτα, Ποίησις, Ναυαγός, 
Νῇσοι, Νίοβος, ἅ τινες ἔρασαν εἶναι 
τοῦ Αρχίππου. 

ὑποκριταὶ 46 Αριστοφάνους Καλ- 
λίστρατυς καὶ Φιλωνίδης, δι' ὧν ἐδί- 
δαξε τὰ δράματα ἑαυτοῦ, διὰ μὲν 
Φιλωνίδου τὰ δημοτικά, διὰ δὲ Καλ- 
λιστράτου τὰ ἰδιωτικά. 41 

ἀποθανόντος δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τῷ 
μνήματι παρὰ Πλάτωνος ἐπίγραμμα 
τοιουτὸον» γεγραπταιε" 

αἵ Χάριτες τέμενός τι λαβεῖν, ὅπερ 
οὐχὶ πεσεῖται, 

ζητοῦσαι ψυχὴν εὗρον ριστο- 
φανουςξ. 

Τίνουβα δῦ Βαγαμη απδίίαοῦ υἱ- 
ἐάταμι ταῖῖο. Αο ἀπδ6 αὐ] θχὴ ἰβίδθ, 
απ85 ῬΥΠΠΟ 1060 ρο581, 6Χ 1106}}15 
ἀδβαμηρίαθ βαηΐ, 1 ααἰθ 115 ΘΟΙηο6- 
αἴαθ ἰοίπ5. δὲ ρ] σου απ 6. ΘΟΙηΪ- 
οούατα ἰδίου Ὀτθυϊίου θηδυγᾶίαᾶ 
οἵδί. Αμοηγηϊ σοῖο [106]].Π], 
αποπίδπι 80 ΔἸά0 5010 οαϊίαδ5 ροϑβύ- 
Θδαα8 μᾺ}}15. ἴῃ Π]Θ]1ΟΥ 15. 110 115 
ααδπηΐαμη 5610 τϑρουίαθ, πθαὰθ 
Ῥίθμθ οοηβουγαίαβ Πα 16 ΘΠ Θη( 88 
ἰτααϊία5. οϑί, οδας5δηθ ἰὐϑοίδη- 
ἀατη 6558 Θὕ 586 06 ΘΠ] Θ Π 4.10} 10 115 
ΘῷΘΥΘ, ΟΠ] 15 ἸΘρΘη 5. ἔα 6116 
Ῥϑίοί. ΝΙΠη15. ᾿ρὶταν οὖ ΘΡῸ ΟἹ] 
δὲ ροβύ π16 4111 Ππι1πι5 γ 115 ᾿Π86- 
τ Ρδπη5. Αοοϑαϊ ποῦ ᾿ρ58 Ὀγονῖ- 
[45 οἰ ἤοϊ, πὖῷ ΟὈΙΓΟῚ ἐαηΐαμη 51η- 
δ]. Θοτημηθιηοσθηαχ, 1) 6] η 616 ατι8 6 
ἃ ρπα δα! δὴ ἸΘσιιηΐ1, 6Χ 51Π11}} αἵ 
νἱἀθίαν Π10611]0 παιδία βαηΐ, ααὶ 
4118}15 ἔπους ἀρπα ΜΙ πμθκίαπι νἱ- 
ἄδτο ᾿Ἰοοῦ, αἰ ΡυΙτητι5. οὐηηΐϊδ 60ῃ- 
᾿πηοίϊπι οαἸα 10 ἴῃ ΒΊΑ ΡΊη. 601. 1. Ρ. 
41 566. (ὐἶπι5 πίθου ἐοηΐο5 οἱ Η6- 
ποάοτγαϊῃ οὐ ΝΙοοβίγαϊατη ΠΟΤᾺ 6 
ῬΟΒΒΆΠηΙ5, Οοχιτη 11 ἀΟΡΘηΐαν, 
απ86 ἀ6 Αορυρίο Αὐιβίορ δ ῖ5 ρᾶ- 
ἰτῖα αἰοία βαηΐ, οἵ. Αἴῃρη. ΥἹ. γ. 
2298, Βαῖΐο, αα86 46 ΡΒΙΠ]οίδΘΙῸ 
ἰου 0 οἷα ΠΟ τοβοσαηΐαν: αἴααθ 
δο αα] ΠΟ γ ἴῃ τ δα] 485 5101 οο0η- 

40 ΟΠΊ 5515 ΟΠ 5 Ππ86 46 ΘΠΟΥΟΒ. οδΥ- 
τλϊπῖθ5 ἱπβοτία Ἰορτιπίαν, ΒΟΚΚΟΥΙ ΟΧΘΙαρΊ απ. 
Βοαυπίαβ, ααδθ 46 ΠΙΒΊΓΙΟΠΙ 15 δαῖτα βυηΐ, 
Τροθρὶ 5018. 

417 ΟἸ᾿ηΐ. 1[45{.  6]16η. δα ΟἹ. 88,2. Καλ- 

λιστράτου τὰ δημοτικά, διὰ δὲ Φιλωνίδου 
τὰ ἰδιωτικά. 

ΧΙ 

βία, Ὁ] 46 ῬΕΙ]Θέδοτο 5 ρι ΔΕ 1ΠῈ 
αρὶῦ, αα86 ὟΥ Θβίθυμιδηπιιβ ΒΙΟΡΥ. 
6τ. 118. αἰπιπ ἴῃ Ἰοσατη ἰγ8ϑ 5 ΓΘ ὙὙ6 
ποι ἀρ θοθαῖ. Φαδθ ἐθυίϊο Ιοοο Ρο- 
581, ἴατη ΚΙαα 5. ῬΥΪπητι5. ΘαΙΓΟΥ 
ἰαϑία ἰαπθ οὐμανῖῖ, [πᾶ6. ΘηΪπὶ 
αἰβοίτηβ. δῦ ΠΟΠΠ1Π118 8118 βοῖία αἱ- 
Θηἰβϑιμηᾶ,, δ απ] Ὲ5 τι! οηθῈ5 ν6- 
ἴουθ5. ΘΟΠΪΟ] Αὐ᾽βίορ μϑηθπὶ 11156- 
τἰηῦ, ἈΡΡΟΒΙ15. [65 ἘΠ] 0115. [ω0ῃ- 
σίογθια ἀθηϊηαθ αἰτίη. Ἰο60. ΘΧΒΪ- 
Ὀπὶ νἱΐαπ), αα86 Θαπη 50}01115 ΑτὐἹ- 
5ίορ μδηϊοῖ5 οοηϊπποία οὖ ΘΟΓΌ͵η ἴῃ 
ϑ11πὶ βουϊρία δϑί, ααἱ Θομ] θα 185 
Ροθίδθ δάγ οὖ Ἰθσϑύβθ οιρι θδηΐ. 
Εὰὶ ΠΟΠΠΠ115 ἴῃ ΡΑΓ 15. Ὁ{|1551Ππ|8 
οβί, 564 Ἰοῃρδ δϑβϑί ἈΠΠ1ΟΥ, 51 δηξ1- 
ααδιὴ ἔουτηαπι ἃ ῬΥΪΠΊΟ ΒΟΥ ρΡίΟΥΘ 
Ῥτοξοοίδτιη σϑίϊητββθί, [ἃθῖὴ ν61Ὸ 
δο αα]ά θη ἴῃ νἱΐῳ ρος, αποά 46 
Αδβοῆυ θα, ὙΥ οβδίθυτηδπηηῖϊ5 ΒΙΟΡΥ. 
στ. Ρ. ΧΙ. οβίοπαϊδ, αὖ Θαάθι τὰ- 
{10Π6. (δ ΟΠΊηΪδ, 56Π10118., ΑἸΟΥ ΠῚ 
ἴῃ Τγοηΐθ ροϑβὶία θβϑί, Ἰηϊουροϊαίο- 
ΤῸΠῚ τη 8 ητ|5 Θχρουσθῦαισ, (ἃ ἴῃ ΤῸ 
ἀοίορθηαα Βουρκιαβ ἴῃ {γαριηθηΐο- 
ΤΠ| ΑΥδίορ δ η15. ΘΟ] οί ηΘ. ἃ 
ΜΙ οίμοθκῖο Ἰηδ0{{πἴϑι ΘΧΊτη1Ὸ ΘΧΘΙΏΡ]Ὸ 
οἸηη 5 ρτϑδίνονδς, οἵ, Π. ρ. 920. 
Τοηρ6 γ6 10 οοτίϊιβ πο 46 τ ἱπα]- 
ΘἉΠλ15, 6χ απὸ α. Π᾿ΠαἀοΥἤπ5 68η- 
ἄοιη νιΐαπι ὁχ γεποίο οοαΐϊοθ 414, 
564 Ἰοησα Ὀγθυ οσθπ οὐ 5Β8608 60η- 
οἰπηΐογθιη 6Θ6Ἱ οατανι ΠΥ, 1. Ρ. 
81 5464. δὲ σθοθῃβι θη 511ΠΠ111}1Π|8 Τὴ 
ΠΟ Ποσιι5 ὁχ οοα. ΑΙ 5Ι ἢ 81 Ρῥτο- 
{Π0Ὸ ». ΧΧΙΧ. 1)οϊθιηι5. δαΐοθτῃ, 
αποά οὰ ἀποαπθ ποὴ ἰΐα Θοπηραγαΐα 
ϑαηθ, αὖ ἃ οὐπμπὶ ἀπ ἰατομο 106- 
ΤΘΠλα, ααΪΡΡ6 πὰ ααἰρπ5 οὐ δααῖία 
πΠΟΠΉαΠ1|8 το ρουϊϑηΐι, (86 Π]6]}1π5 
ἀθϑαμπέ, οἱ οουσαρία, αὖ ααἱὰ 50 υ]- 
Ῥίον γοϊπουϊξ, ποὴ δα {15 ραῖθϑί, 
[ἃ δαίΐοθιη οομδίαξ, ἴῃ νἱΐα, απι815 
ἀρὰ ΑἸάππι σϑρϑυϊξαν, τητπ! τὰ 6556 
ἰπϑρίθ οὖ ρούγϑυβθ δαϊθοία, ατ8θ 
πΘΡΊρσοΥΘ ροβϑαμηιβ: ἀοῖπθ α186 
ἴῃ {ὐ]θιι5. ἰδεῖ. ΘΧΘΙῚΡ] 15. 68- 
ἄοτη ταίϊομϑ ᾿Ι5ἀθιηαπθ νου ]5 Ργο- 
Ροπϑμίαγ, ΡΙθσϑαῖιθ μἾ 81] πα 6 1η 
πΟχὰ βϑη θη γι, ἼΘΟΙΘ ἴῃ ΓΘ ΡῈ5 
ΒΙΠΡῚ]15. ΔΌΒαΓαΙ σομίηογ6, 5664 
Ρᾶθη8 οὔηηΐα οχ Αὐβίορ μα ηῖθ. 60- 
τ 6 6115 Παπβδία 6550. Νοβίσιῃ ἱρ]- 
αν οὐἱδ, βἰπραϊδίϊτη Ἰοοουαπι Ἰμΐθι- 



ΧΙ ΡῈ ΥἹΤΑᾺ ΑΠΙΒΤΟΡΗΛΝΙΒ 

Ρτοίαθομοιι αἰ θυβοσιμη ἴῃ μδ0 ν]ΐᾶ 
ΟὈνίαπι ἀοουγαΐῖθ ΡΟΥΡΘΠαοΓ6 οὗ 6Υ- 
ΤΌΓΘΒ ᾿Ὀὶ Θοτητηἶ5505 απδηΐαμη ΗΘ. 
οἰδϑέ ουϊΐασθ ὙἾ8πὶ Θηΐηι, α ΔῈ 

δ. Ἡαιρέϊι5 ἴῃ 56}10}115 ΗΟΥ ΕΔΗ Ϊ5 
ἰπϑιηᾶδιη 6586 ἀοοαϊξ, ἴη Ατὐϊβίο- 
Ῥμδηΐοῖβ ααοααθ τϑούθ Πρ θην, 
οὕ. Μα5. πο ηδη. 1Π|,140 (1840). --- 
ΤΠοῖηλ6 ΜΙ ΑΡΊΒΟἽ νἱΐδμη πο δ6- 
ἀϊαϊ, αἀπᾶ6 ριδοίον Ζθηοάογσαθ πο- 
Τη6, “αδπὶ ΑὙἸβίορ Π8 15. ΤΑΔΊ 61 
ξαϊββα Ῥϑυμ θοῦ, πον Ἀ181] οοηί- 
ποί, οχοθρίϊβ ἱπα {10 Ὲ5. ἸΟα πα οΙ5 
᾿ἰδέπι5. Ποιηϊηβ ΔααἸ αι θη 15. ααἷ- 
Ῥαβάδηι, 

ξ. 2. 

Π6 Αὐιβίορ βαπῖβ 6616, 86- 
ἰαΐο οὔ σθραβ ἀοΙηθ5.1018. 

ῬΆΠΙΡΡΟ ραΐγθ Αὐϊβίορῃϑηθη 
δ 6556. ΟΠΊΠΘΒ ΠϑΙΤαηΐ, ὨΪ5] 
ααοὰ οὐπη πο 1}}}1 ῬΒΙΠΡΡΙ 6 πὶ 
ΔΡΡΟΙαγαμέ, οἵ, Μοίη. ἰδ. οὐἹέ, 
οοτη. 1. Ρ. 840 54. 15 δαΐθαηι 1116 
οὐ 418}15 πουὶϊῦ πθπιοὸ πονῖῦ: απ|ἃ 
ὙΘΙῸ ΤΟΙ ῸΙ ΘΟΠΊΙΟΙ ΑΥἸΒίορΡ δ ΩΪ 
πΘαπ6 ραπρογίαξζοιη ἬΘΟΤ6 ἸΡΠΟΠῚΪ- 
τΐδπὶ Ια πὰ πὶ ΘΧΡΓΟὈτασηῦ, αἴ 
ΒΙ πη} θα 1115 ΠΟΠΊΘη ἴῃ ΘΟΠζοΙηΓ Τὴ 
ἀποθτο ροββὶί, θ6π6 (6 60 πα! σα 6 
ἸΙ6ϑὲ, ργαθβουθτη οατη ΗΠ ῬΥΙΠῚ 115 
ἴῃ {ποαίσιτη πη ρυθ 555. οὐ ρ]οσία ἃ Ὁ 
ἸΠ 110 πβαὰο αἱ ἤποηι υἱΐαθ σϑρου- 
ἰαΐὰ ἃ Ραΐγθ δπὶ δα ορίϊπια απᾶ6- 
α6 ᾿ηδεϊπίαμη οὐ ρυδθβίδη 1 551Π|185 
Ῥτδθοθρίουθιι5 ἐπα ϊζιη 6556 66- 
τῃηοηδίγθηΐ, 

ΑΥΠΒΘΗΙΘηβοῖι {πῖ556. ρΡοοίαπι οἷ- 
γοιησ 6 σοπαϊηπτη δὲ Ραίσο διηϑη- 
ΕἸββ: τη τιπὶ, ᾿ρ515 οαγμΐηβ ᾿ποα] 6 - 
{ἰββιηθ ἀοοθηΐῦ: πλΐητι5. οοτία οϑδὲ 
Οἷτι5 ΟΥΤΡῸ, 5] δ τη οσ απ οἷ τι5 [6 Πη- 
Ῥοτὰ σα ϊτο νυ ϊππηι5, ααὰπὶ Ναιι- 
οναῦα Δ0 Ηο]]οάοτο Αἰ θη θη 51 ἴῃ 
Ἰῦγο περὶ ἀκροπόλεως, Αἴπροῃ, ΥἹ, 
2209, Αοργρίϊι5 δας ΠΠοαϊα5. δαί 
Τ πα ἴτι5. ἃιιῦ (ΠΛ ΓΘ ἢ 515 ἃ δαϊάα οἱ 
Ἀποηνγηο νοοσδίιιβ, ἀθηΐαιιο ἰμζου 
608, αἱ ΟἸΘΓ ΘΟ ΠΟΥ ΠΏ 1 ὨΠΠΊΘΓΟ 
Αδριηθίοοσαμι Γπουϊαξ, ἃ ΤΠΘο- 
56 η6 ἴῃ ΠΠ01Ὸ στερὶ Αἰγίνης το] αἴτιβ 
510, Πα ΡΥ ΟΡίου Αρίποίδμη θιιτη ΠΟῚ- 
ἨᾺ}}1 που Ϊ πασιιηΐ, [)6 ὨΪδ ΟΠ. 115 
ἰδὸ δοίαΐθ 1811] οοηβίαϊ: βι ποις 

πο ἷ5, (ποῦ βομο]δαβέδθ οχ ἀἸ4ἀ868- 
1115, πὖ νἀ θέαν, ΟΥ ἀδ. Θμ Θατ Θιιπὶ 
οχ Ῥαπαϊοηϊάθ ἔῖρυι ἔπῖ586. 8666- 
Ρουϊηῦ: ογοβοῖέ δαΐθιη βΈ ΒρΊοῖο Ρ6Υ- 
Θσνηδ 6 Ραίσιιπι ΟΥἹΡΊ 5, δὶ Δ ἔπι- 
ΡΟΙάΘ, πὖῷ Μρίμοκιβ βαβρι οαΐαγ, 
ΡΓΟΡ ον ΘΠ βρθοίδίου 8 ΤΟΡΥΘΠΘη- 
ἀπηΐαν, (αἰ ἸΠαἸρΘ ἢ5. ῬΘΥΘΡΥΪΠΟΒ 
Ρταθίουσο βοϊθαηΐξ, οἵ, Μοίη. 1. Ρ. 
111 5ᾳ. Βουρκ. 10. Π, ». 914. Νυη- 
αὐδ πὶ ΑΥἸβίορ Δ η65 ἃ πᾶο τηδοῦϊἃ 
5656 ΡΈΌΤΡΆΤΟ γο]αϊ, 
Φᾳο ΔῆΠ0 πϑία8, (Ἴ10 ΤΠ ΟΥ̓ Ε11|5 51, 

Ἰρποίαπι δῦ: ἤθαπθ αὐ απατῃ 80 
οὐπηΐ ἀπ 1 ἑαίομ6 ΠΡ ατη δέ, ἢἶβὶ 
ΘΠ ἃ0 ΟἸγμρίαθ οοἰορδβιπηδ, 
απᾶγία ἔοθτθ δὰ δϑηξοβι μηδ πὶ ι15- 
46 νἱχίββο οἷ. ποβίγν, υἱὲ. Αὐἱϑί. 
Ρ. ΟΧΟ βᾳᾳ. Ῥυϊπηδπὶ ΘηΪπὶ 8 1 
1. σΘΥ ἈΠ 6 ἢ ΘΟΙΠΊ 51 ΘΟΙΠΟΘΕ 8 ΠῚ, 
1) οίλ] θη 565, αποηΐαπι Τ᾿ ΟἿ πιο ἃγ- 
ὁποηίθ ΟἹ. 88, 1. 4111 γΡορίδθ ἀοδϑῃ- 
δι ἐγδαϊα!δ, πὸ ηοΐπ πη Θδί, β'η6 
ΟΥΤΟΥῚ5. Ροτο]ο δα ΟἸνρΡ. οοἴο- 
Βοβιηδτη απαγίαπ) τϑαϊτθ ροΐθυϊ- 
Πλ15. ΠΟΙ] βι1ῖ5. απΐθιη, 81 δᾶ- 
πιο πὶ αν θη Θ ΠῚ οτιπὶ 86 ἀταπιαΐα 
ΘοΙη πη 6 η ἃ ἃ 666 551556 ΡΟ  ΒΙ θΘηΐ, 
αὖ «ἃ ἤδη. 02, γ65ρ. 1018, ποπ 
τη8 15. σοηῆάοτο ἸΙοΘ ὈΪδ, α ΠῚ 5] 
Ἰορθη ΘΟΙΠΙΠΘ ΠΟΥ  Πξ, ΒΘΟΙΠ ΠῚ 
δ πὶ ἐγ] βίτηι5. γ6]1 αἀπδαγαροθβὶ- 
ΤΠ 115. Δ ΠΠτι5. δία 5. Δ σοιηοοα ἃ 5 
ἀοοομπάδαβ ΑΙ ἢ5. ἢ ΘΟ ββασῖ5 ἴπ6- 
γἱῦ, ααδὸ βοηΐοηία ἀπάτπιπι Θχρ] οβἃ 
οϑί, Ναία ϑηΐτῃ 866 οτηηΐα, πῇ [8- 
6116 Ἰητ6 Πρ ασ, ποὴ βαηΐ 6χ Τ0ῃ- 
{0 118. σου 5, 5664 Θχ γουθ]5 Ροσίδθ 
ΠΟῸῚ τοοίο Θχρ]οδίϊβ, οἵ, Μαοίη. 1. 
ν. 20. Νραΐμθ νϑῖὸ ροθίδθ ποδί 
γἱΐα Δ6] Δηπο5 ΟἸγιηρί 6 οοηΐοϑβὶ- 
πηὰ Πλ]οὺ Ῥοβίθυϊοσθβ5 Θχίθηαιὶ ρΡο- 
[οβύ, 51 δα άδο ογοαϊμηιι5, Αὐαγοΐθπι 
ΒΠΠιηλ οἷτια ΟἸγ ρα θ. οθηΐθβι μηδ 
ΡΥΪπα ἀοόθτο οοορἶββο, οἵ, ΟἸϊηΐξ. 
ἔαϑι. Η6]]. ν. 111, Μοίη. 1. ὑ. 8549. 
ἈΑρίαβ Ἰριίαν Ροθίαθ πο δοοαγαΐθ 
᾿ΠἸ σαν], Βοα οογίϊβ τηοάο Βηΐθ5 
ΟἸΤΟΙ ΒΟΥ ΌΙ ρμοίαϊ. 

Νρο τηδίγ]5. ΠΘῸ ἸΧΟΥΪΒ οἷπ5 Π0- 
πο ποΐαμῃ δὲ: απο οπῖπι 46 Ζ6- 
ποάοτα πηαίγθ ἡ μοίδῶα Μαρ βίου 
Ρτοάϊαϊξ, ἀαποϊουιϊαίθ οπιπὶ οαγϑί: 
ααοα δαΐοθπι 46 τηαίσο ἀπο ιβαῖθ 
ΠΠ1Π5. ἴῃ σΘομιοθα 5. ΑὙἸ ΒΡ ΒΔ Π65 

σα  νεν 

“ι.᾿π .» 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙΟ 

ἀἸχῖ556. ἔθυίαν, οἵ. Βοῦρκ. Π, ρ. 
11τῦ 54., πα 5101 γϑ]ῦ ᾿ποουίτΠη 
65. Οοπδίας ἀαίθιῃ, 165 Θὰ πὶ Π]1Ὸ5 
τ ]]α π1556, Αγναγοΐίθιη, ῬὨΠΠΠΡΡΙΙΠ,, 
ἰουίϊαη βῖνα ΝΙοοβίγαϊαμη 5106 
ῬμΠδίαουαπη, αἰ ΟΙΏΏ65. ΘΟΙΊΪΟΙ 
ἔα]556. αἸοπηΐαν, π66 ἔβϑιηθη Ῥ 15 
Θ]οΥΙδη ΤΠ ΡΉΟΡΟΙΘ ϑαχοχιηΐ, οἵ. 
ΔΜ 61η. 1, Ρ. 940 5646. 

Ῥγαθίθυϑϑ 51 ΘΟ ΠῚ ΠῚ ΘΠ] ΟΥ 8115, 41- 
οἴπτη 6556 ροθίδιη ΘὈγ τη ΘΟΠΊ06- 
4115. ΒΟ ΘΠαΙ5. ΟΡΘΥΆΙΏ ΠᾶΥ8556, 
ΑἸΒ6η. Χ. .429, βΒαδαπθ 46 οϑ  ν "16 
Ἰρϑαιη ἰοοδαύπμη 6556 ἴῃ Ρϑο. τθδ, 
οὗ. Βουηπαγαν Οτμπαᾶν. αἰον Οαἰγίδελι. 
Ταιίοταί. 11. ἢ, 548, ἔδγϑ Ὡ1}1] γϑϑίδί, 
αποα ἀ6 το Ρ5 6115 ἀοιη βίο 15. ἃ- 
ἔθυυὶ ααθαῖ. 'Γατη Ρϑυιπ δα οχίου- 
δὴ Ὑἱΐϑτη ΥἹΣῚ ΒΟ θΘη δ 581{Π- 
οἰαπέ, αἀ86 6Χ δηςαυϊαίθ δοο6ρ1- 
τῆῖι5. Κ80116 ἰδιηθῃ τορ5. δα1π5- 
Τη061 ΟΔΥΘΙΠ5, αποηΐα πὶ απ86 δα 
ΥἹΣῚ ΤΠ ΡΘΏΙ πη οὗ νἱγτπί65 ρου πη θηΐ, 
ἰαῃίατη δια θἰΐαιη Πα θΘπΐ, οἱ] 5α}- 
βοοθτθ 6 ὃχ ρᾶχίθ αὐϊάθιη ΠΟΡΙ5 
Πιοθϑίύ. 

8, ὃ. 
6 ργΐπηο Αὐιβίορ 815 1ἢ 

ἐπ οαύγαπι ἱΠΡῪ 6558. 

ΤοηΡ6 8116 7 Αὐ]βδίορ μδη65 δίαθ 
ΤΟΙ ρΡοθίαθ οοιηϊοὶ δ ΔΥ[6 ΠῚ 
ΒΔ Τη ΘΧΘΤΟΘπαδ1η δ οὐ ἀδηη τι 6 
Θοοθββιῦ, ΠΟΥΘΠΊΟΠΙΘ 5101 οὐ [η50]1- 
ἴδηι Δα ρ]ουαηη οὖ νἹοίου 5 ΥΘΡΟΥ- 
ἴδῃ 85 νΊΆ τὴ πη ηΪν τ, ΜΙ ΑΧΊ τ 5 ΘΏΪ ΠῚ 
ααστη οϑϑϑῦ 1Π1ὰ δθίαίθ ροθίδιτιπι 
{γα ρΊ ΟΥ̓ ατὴ οὗ ΘΟΙΏΙΘΟΥΠῚ ῬΤΟΥΘΗ- 
ἴὰ5., αἿἱ ΟἸΏΠ65. Π1Π1] ΤηϑοΥ6 Θχρθ- 
ἰθρϑηΐῦ ἀθβϑιθυῖο, ααϑιὰ παῤ οο]θυ- 
ΥἶπηΘ ΠΟΙ ΠΥ ΘΗΓ1 δὲ ΘΟΥΟΠΆΤΘΗ- 
ἴαν, ΑὐἹβίορ ῃδϑηθϑ οοῃίγα φηξαΠη 
ΔΌΘΥαῦ, πὖ Ἰδτη Δ Ἰμἰ[1ο ἃ οἶγ!ρτι5 
ΘΘΙΘΌΓΑΙΙ ορίαγοί, τὖ 5115. τη υ 115 
Δ1105 ΟΥ̓ΠΆΤΘ τη} } 6 δὲ οἴϑτη Ροί 5 
αὐδιὴ ῬΆ] 8 ΠῚ Ῥυΐτηδ, ψιγίπ 5. ργϑ6- 
τηΐῶ, ἀοτηππὶ τουτί. Ηπΐὰ5. τοὶ 
Ἰοσαρ] ο Ἰββίτηιι5 ἰθϑέϊθ ροθία ἴρ56 
Θβύ τι] οἵ ΟΠΟΥ ΠῚ 5101 αἰ αὐϊπι5 ΠῚ 
Ροροϑβοθυῖξ, ρα] ΟΠ ΘΥΥΙΤΪ5. ὙΘΥΒΙθῈ15 
ΘΧΡΙΙοαγΘ οὖ ἀοίοπαοτο βίπαύ ἴῃ 
Ἰααϊίαπι [θα] ὅ10 566. 

γόγαμι αὐ] ἀθχὴ οϑῦ, Β1}}1Π|8. α186- 
αἀδπὶ ἰᾶτὰ ἀαάπμ ἴαοία οὐ ροβίθα 

ΧΙΙΠ 

58.606 τορϑεϊία 6556. ΕἸ ΡΒΟΥΪΟ ΘΠ]ΠΏ, 
ΑΘΒΟΠΥἹ ἈΠ1ὰ5, Ρδίυ]5. {Πα ρΡΌΘα115 
5110 ΠΟΙΏΙΩ6 Θα1{15 ΡΠ Υ165 ὙἹοίοΥ σθ- 
της δίι5 οϑὲ, Ῥδίγ15. ΘΟΉ5110. ΟΡ- 
[ΘΙ ΡΟ 5, αὶ Π86 Ταῦ] 0η6 Π]Τα 
ΡΟΡαΪΟ ΑΥΠΘΠΙΘμ5᾽ απ ΘΟΙΠΙΠΘ 6 ἃ- 
Ὀαῖ. [Ιάθη ἔδοιϊ ϑόρῃοοὶοβ, [1ο- 
ῬΒΟΩΝΙ ΠΙΙῸὸ αὖ Δαϊαπη 84 50 Π8 Πα 
ρΡαϊοξασοτοῦ οὐ ΓΔ ο 1] σϑιὴ γθα ἀογοῦ: 
ααδτη ΟὉ Θδιισβδπη ΑΥΙβίοΡ Π8Π65 1 
δῖα 17. ΒΟΡΒΟΟΙΘ ΠῚ 5656. 80 ἴη- 
ἔθ 5. θυ 16 γ61}16 ποσαΐ, αὖ ργ]- 
πλπτὴ απἰἃ Π]]5. 501π|5 56. ῬΔ.5 
ΘΌΧΊΠΟ Γαούατιι5 οββο σορηοβοθσοί: 
ἀΠᾺ46. 51π}ὰ] οΟ] ΠΡ ΘΠ ππὶ Θϑὲ, τη]- 
ΠῚ 6. ΘΔ ΠῚ ΓῸΠῚ ΡῈ ΔΘα 8165 [δπη 
οορηΐδηη, αὖ αἰ θπι5α τὴ υἰβιιπὴ Θϑί, 
566 ΙΡΒΟΤΌΠ ΠΟΥ ὁχ βϑηξθηΐ, 
61 ΘΠ βιβοθρουϑηΐ, ΤῸ]1 15 οο- 
οα]ίϑηη οὐ ἃ ἴδηι [αϊ556. Αὐ]βίο- 
ῬΏΔΠ65 ὙΘ͵Ὸ ἀαδη1ν15 86 ΘΟΠΊΟΘ- 
α1ὰ5 ἀοοθη 8.5 58 {15 5101 1ηβίσποῦβ5 
6556 γἹἀουϑίθι, 5616 ἰϑτὴ ΟΡΘΥΔΙΩ 
ὨΔΥΔΤΘ ΘΟΠΒ{{{π|5560, [ΔΙηΘ ἢ ΠΟΠ- 
ἄστη Ρ586 ῬΘυ]Θα] 1 ΠΔ 5. ΌΙΓΘ. δ 15115 
Θβύ, 564 8115 ΘΟἸΏ]015 58π8, ἰγϑ 11, 
ΘΑ] 16 γ6 ΠῚ ΟἸνθα5. πο] ραΐθ- 
ἤρυὶ, οὐ φανερῶς, πὖ αἰΐ, ἀλλ ἐπι- 
κουρῶν κρύβδην ἑτέροισι ποιηταῖς, 
γ6β8ρ. 1019. υϑηὶ απ] 461 ν]δ Πὶ 
ΠΟΙ ἰθμθγα 1116, 564. σοηβα]ίο 56 
5101 ΘΙΘρ 556. ο)]ουϊαίαν ἴῃ Ἐααϊ. 
14 546α., ἃ0 ἀἀρΡΠ]} 6 πὶ απΙά οι Ρτο- 
Ῥέα ΟὈβθυυϑίϊοημ θη. θη] ΠῚ ΠΘ60 
Ταρογδῦ θιιπι, Ὀ] ΥηΟ05 ΘΟΠΊΟΘαΪΔ 6 
ΠϑΥΆ5586. ΟΡΘΙΆΠῚ, ΡῬϑιιοο5. ΠΙΔΡΉδ 
ῬΤΔΘΒἐ 1556, Π66 ΟΡΕΠΠΟ5. ΘΟΠΊΪΘΟ5 
Ῥορίδϑβ β]ουϊδιη βαϑιη δ βδηθοξαἴθ πὶ 
ΒΘ 5101 ΘΟΠΒΘΓΥΘΙΘ ΠΟΙ ΡΟὐἾ556. 
Οὐὐτπ|5 ΤῸ] σα 558 ΠῚ ΘΧ ΒΌΠΊΠηδ, Δ. 5 
οοιηΐοδο ΑἸ Που]ίαίο τορϑυξ, δαοία 
11 ἴπρθη!] ΑὐΠΘηϊθηβίθπμη ροία- 
Ἰᾳαμέϊα., τη] [5.11 Θη πη} οὐ ἴῃ 
4165 τη. ] τη. Μοίπθηΐομι ἱρὶ- 
[1] 5656, Π6 5111116 1051 Ταὔαπαι οὔνο- 
εἰγοῖ, αἴπ 56 σαποίαζατμη 6556 οοηῆ- 
ἰοίαν, ΡΥ] αβα απ 580 Μαγίο δα οθυ- 
[ἈΠ] Θ ἢ 56 ΘΟΠουτοί. ΚΙ Π]]Θ ΠῚ 6586 
Ῥουριῦ παν]ρΈ 015 τί] οπθ: δα 
ΑΔ ΠῚ 51 (15 586 Θοηνθυίοσο ψο]ϊΐ, 
Θαχμη ἀρ 616 πέρα ΤΟΙ 68. ῬΓΙ ΠΠΠ1ΠῚ 
6556, ἀοἴπα6 νϑηΐοβ ΒρΘοΪ Δ. ΡγῸ- 
τΆΘα]ΙΘ ἀιϑϑ:αοσθ, αθηΐαπο ροβί- 
ααδτα Ρ]αστητπ ἰὩΌΟΥΙΒ5. Π15 ἴῃ τὸ- 
θὰ5 Θσ Βαιβοσῖξ οἱ πθοθββασία ΟΠ ηΪἃ 



ΧΙΥν 

ἀἰϊαϊοον, τοῖϊ παν] σα Υπαηδθ 
ῬΙᾶθοββθ. Νϑρᾷγο ργοξθοίο ἤΘΙ.Ὸ 
Ῥοΐογῖξ, μᾶπο ρθπαϊ γαὐϊομθπι ἃ 
οτηπΐ ρᾶτίθ δα ἀἈΌ 1] 6 πὶ οὗ 5] ΘΠ ΠῚ 
6556. ΠΟΙΙΪηἾΪ5. Βαπηπιὰ ὩΡΡΟίΘΠΕΙ8, 
ααἱ Ἰπἴου Ῥσϊποῖρ 65 ΠΟΙΜΪΠΔΥ] οὗ ἃ6- 
ταί θιι5 Ροβίθυῖβ ΘΧΘΙΏΡ]Ὸ 6558 6α- 
ἰαΐ. Ιἅπ| 4 440]6 566 }5 1ρῚ ΕΓ 511Π|ΠῚ 

᾿αἀϊοίατη ΡΠ] αν 15 Γθοῖς ααᾶη να]ρα- 
τ ῖη ΓΘ] οσ τη Ομ δια θπ ἀη6 1, 6-᾿ 
4168 56 586 παίαγδο ΥἹ δῇ ΤΌΌΟΥΘ δά 
πηρτι ἀθηξθπ ἔθ ϑυ π 10 Π 6 ΠῚ Δ ΌΤΙΡὶ 
Ῥαβϑβι5 ϑβδύ. Νϑαᾷὰδ ρίξαν ορθθδΐ η6- 
αα6 αἰοθαίαν ραΐγθ, οαΐϊπ5. ΘΟΙη06- 
ἀἰ15 ἴῃ ἐπ ϑαΐσιμη ᾿ἰτοαιιοογ θέαν, 56 
Διηΐϊοὶβ, αἱ οἰπ5. ΟΡ ῖὴ δὲ Δυχ 1 Πὶ 
ἴῃ 515 ΙΔ ΡΟΥθι15 ΠΟ τοουβατθηΐ 
ααΐααθ οσοπορᾶάργοηΐ, πὖ ΕΌΓΥ Ο]15 
αἰν! πα ἰϊοηθπι ἱπηϊξαΐι5, αὖ αἰΐ, εἰς 
ἀλλοτρίας γαστέρας ἐνδὺς κωμῳδικὰ 
“πολλὰ τπξαπαοτοί. νἱᾶ. Ὑ 65ρ. 1020. 
Αα {π]Ρ] 1 οο πὰ ΡΟ Ἰ 551 Π.1ΠῚ, 51 γθοΐρ 
γψοῦθρα οἰπ5 ᾿πξ6]}}ρἼπηι5. (οἵ, Βουρκ. 
ΔΡ. Μοίποκ. 11.}.910544.}), θᾳ ἴῃ τ 
ὙἹΔΠ ἸΠΡΤΘΒΒ115 Θδί, τπὰὖ 1 5] ΠΡἼ15 
ΦΙΛΊ ΘΟΥΙΠῚ ΘΟΤΊΟΘ 6115 ΘΠ] ΘΟ] ΔΤ ΙΠη- 
16 ΡΥ θι5 56 Δα! ποτ  Π 115 οἵ- 
ουσοῖ, αὖ ἰοΐα5 ᾿ρ5᾽:115 ΘΟΙΠ ΘΟ Ϊἃ85 

1115. ἀοοομδβ ἀαγοῖ, πὖὸ που Πη 
5101 ἴρ56 θχσροίοσοί. πᾶ ααῦτη 
ἔδοοσῦ, ΠΟῸῚ ΤΉ ΓΠ1ΠΊ Θδβϑί, 5] 'ρ56 
ααοααθ διηϊσοσιπὶ δαἀϊαπηθηΐα 1η- 
του πτὴ ΠΟ ΤΟΒριιββοί, ἃ αποᾶ ἴῃ 
Ἐκ. 5 ἀοσΘ Πα 15 ἔα οία μι 6556 οὗ 
ἘΠΡΟ] 5, 41 οοᾶθῃι ἔρσθ θη ροσ 
Δα Ροθβίη οοϊηϊοδπι οΟ]Θπάἄδιη Δ ϊ- 
τη Δανοσζ, οὐ Οταΐ πα αἶχο- 
γαηΐ, τϑαἀδγριθηίο, πὖ νἀ οέατν, Ατὶ- 
Β[ΟΡ8η6 ἴῃ γ65ρ. 1027, οὐκ ἀλλο- 
τρίων ἀλλ᾽ οἰκείων Μουσῶν στόμαϑ᾽ 
ἡνιοχήσας. οἵ, Μοΐη. ἰδὲ. 6οη,. 1, 
Ρ.111. Βουρκ. 10. 11, ». 918. 

ΘΟΠΊΡΟΥ ἰϑπηθῃ [8165 σΟπαίτ5. ἴῃ 
ΟΟΟαΪίο 6556 ΠΟ Ροβϑαηῦ, πθαὰ6 ἴα 
γοϊαϊέ Ατσβέορημδηθθ. πα πὶ γΟ1Ὸ 
Ἰππο ϊδβϑί, 1η ᾿ΣῚ 511 ΠΔ ΘΟΙΏΪ ΘΟΥΊΙΓῚ 
Ἰηοϊαϊξ, ἀποσιπὶ 6 ΠσπΊΘσΟ Ατηΐ- 
Ῥ5185, ὄδπηνυο, ΑὐἸβέο γ τη 18 τπηϑ 

ῬΡΕ ΥἹΤΑᾺ ἈΒΠΙΒΤΟΡΗΑΝΙΒ 

ϑίουμδθ δ᾽ 01] δϑϊη 16Πὶ βαρ θηί δ 6 
οὐ πο ἀοσαί δ πα] δαΐαγαμη 6558 
Βροσγανῖ δ ΑἸ ῃθη565, αἀπτη ρτὰ- 
[ὰπὶ 5101 ΔηΪμ ΠῚ ΠΟ ῬΓΔΘβΕ{15- 
βθηΐ, γυϑῃθιθηΐοιυ Ργορίοσθα ΓΟΡτΘ- 
Βοηαϊ γ65ρ. 1011, ΕΠὶ5 βϑηΐθῃ- 
{1τἢ ῬΤῸ ΠΙΟΤῸ 510 Βοῃ ο]] ϑίδθ 56- 
᾿αασῃΐατ, αὖ δηΐθα Ἰθρίπηιβ: εὐλα- 
βὴς δὲ σφόδρα γενόμενος τὴν ἀρχήν, 
ἄλλως τε εὐφυὴς τὰ μὲν πρῶτα οϑῖ. 
818 51 Βουρκπιβ ἂρ. Μοίποκ, ἢ], 
Ῥ.908 5ᾳ4. ῬΡοθίδϑ Θοῃβιϊατη 5018 6Χ 
αἰ Ποαυ]ίαίο ἀθάποογο οοηαΐαν, απἃ 
ΘΒοσαπι ααἱ 80 Δτοποηΐο Δ ΟΟΙΡΘΥΘ 
οαρΙΘθαηΐ, ἸΔθογαραηΐ, οαϊὰ8 τοὶ 
6 ΤΠ ΠΪτητπὶ απ] θη γϑϑε σίατη π6- 
4.86 ἴῃ Αὐἱβίορμδηῖϊβ νυ θ1]85. π6- 
46 ἴῃ Δαν θυ ΒΑΓ ΟΥ ΠῚ ἸΥΥΙΒΙΟΙ 15 
ἰπμθϑδέ, θχθῃρ] πὶ οἰ5 566] ΠΟῚ 
Ῥοΐθυϊηγιβ. Αὐὶβίορ δη65 δηΐπὶ ἰὰ- 
οα]οπίον ἀοοοθέ, πθῆπο {ΠΠπᾶ Ρϑυῖ- 
ΘσαΪαπι, π6 80 ἃτομοηΐθ σϑιϊοοσο- 
ἔὰτ, ΠΟ. ᾿αν θη ΐθπὴ Β18Π|, Π ΘΟ 16 
Ἰορθιη δ᾽ απᾶτη οἰν "815, 564 Βο]ϑτη 
τη ἀ6βδπηι δὲ ρα ἀθηξϊατη 510] ἱπη- 
Ῥϑαϊτηθηΐο 1556. ΑΟΙΉΪ 5 δηΐθ 
Εααϊξαπι ἔα] τὴ βοθηδ ἐγ! ἔατη 
᾿ὉΒοΟΥ ΠῚ. 5101 ρϑίθγθι. [1δπὶ ἀπά τη 
᾿Θηΐηι ἀθιηοηβίγαϊαπ οβέ 8 ᾿ΠΘσΡσ- 
ἘΡ 5 ΟΡ ΙΠῚΪ5, 51 ἴῃ ΝΌΡΙΡα5 ροθία 
αἰβυτηδΐ, 56 υἹΣρΊηθπὶ Δ πιο ἔπ1586, 
ααππὶ Ὀ μηδ πη ΘΟΙΠΟΘα δ 5Β0.106- 
τοῦ, οὗ αἴ ΡΆΤΘΓΘ 5101 πο 116 18- 
βϑὲ, ρσορίογθα ἔοθίιαμη ΘΧΡΟΒ 1556, 
90 54., 14 ποὴ 8] 16 6556 Θχρ]]- 
οαματη. 8680]. οοα. Βᾶν. δὰ ἢ. νυ. 
οὕπω ἐπέτρεπον ἐμαυτῷ τὸ λέγειν 
'διὰ τὴν αἰδῶ" οὐ γὰρ διὰ ἑαυτοῦ ἐξ 
᾿ἀρχῆς καϑῆκε τὰ δράματα ὁ ποιη- 
'τῆς εὐλαβὴς ὧν. οἵ. Βοτρκ. 1. 1. Ρ. 
92], 

Οοηδίδξ δαΐθι, ἔγ 65. ὙἸ βίο ΡΠ 815 
οομηοοαϊα5, Παθίδ!θηβοβ, ΒΆΡυ]ο- 
ἶἷο5 δὲ Ἀσμδυ 6 η 565, ΔἸ] Οσ τ ΠΊ ΠΟ- 
ΤΠ 6 ὙἸΓΟΤΙΙΠῚ ἴῃ 5ΟΘΠ8ΠῚ ΡΓΟΔ 1556. 
Ηδ5 ρίξαν αὐὰὰπὶ ᾿ρΡ56 βου ρβἰββϑέ, 
11 ἀοσαπουαηΐ, ἴα αὖ αἰέθηξο ἃ ΠἰΠ10 
ἰπΐου βρθοίαξουοβ οββϑέ δὲ αἱ γ υβ15 

ΟἸΠΠΘ5 Θδάθιηατθ ᾿οσαπαὶ ταΐομθ ρ]ααβα δας αἰθυθηταῦ αὖ σατο σοηΐ, 
αιϑὶ, τετράδι οπι γεγονέναι αἰχῖ556. απ απ βίη ρι!α ἀπ 666 ἴπ ἈΠΪΤΩ 5 
ξογαπίαν, ααΐρρο ααἱ αὶ Ηθγοι]θ5. πουηϊπαμ οὐ Ποογοπέ, 515. ΘΟ} 15 δὲ 
ΟἸΪπὴ, Β.ΤΉΤη05. Πα 6 ἸΔΡΟΥΘ5. οἱ δαγῖθὰ5 ἀοοίρογθί. 18πὶ ὈΥΪπηα ὙΘΤῸ 
σομ ΘΠ Οη65 βαβοὶρογοί, 864 μδὸ οοπιοθαϊα, ααδπι ΘΟμλη 5]:, Ἰα πιά θτῃ 
ΓΘ ΠΟῚ 5101, ὙΘΙΙΠῚ 8118 ἉΓΠΙ αΐο πὶ ἀποίοτί ᾿ρδὶ ΒΟῚΡΟΥ ᾿ποὰ πα ΙΒΒ᾽ 8 Π| 
οὗ Ῥυδοιηγῖα ραγαγοί. ρ86 οοπίνα ἰαρυα θα πα]ο5 πδοίδ, τη χαίτη α86- 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙΟ 

αα8 46 ἔαΐατο ἐμ ρ ον 6 βρουαθρδί, οἱ 
δρθοίδαϊοσπτιη ἴῃ ᾿πα] θη 0. 58 Ρ16ῃ- 
[ἰῶτα οορηονυ σ56 Πάθιαπ6 οὐ θ6η6- 
γοΙ μ 86 ΡΙΘΏΟΥα, ΟΟΥ 551 τη8, ̓ ηγ6- 
ἶἾΒ56. 5101 ν᾽ ἀοραΐίαν, πὖ ἴρ56. ἴῃ 
ΝΡ ρτΆ 851 ΠΟ 551πια τοίθσεί 
Ὁ28 566. 
ΙΔ σοὺ απο ΑΥἹΒΓΟΡΠ8η65, 

ααστη 5ΘΟΌΠ ΠῚ ῬΥΘΘΙΠΊΠΙΠῚ 1)86- 
τὰ] ηβίατη οομηοθαϊα τορογίαββοί, 
ῬΙΆΘΟΙΔΙΙ 5656 ΔΙ] ἃ πϑοίαμη 6556 
ΟΘηβοθαῦ: 615 ΓΘ] ΤΟΐδὴ ν]ΠῈ ΠΌΠ 60- 
ΘΠ ΟΒΟΘΠΊΙ5, ὨΪ5] ΘΙ ΘΥἼτητ15, 5ιι1η- 
Ταϑ τ ΑΥ15. Ομ θα 6 ΟΠ ΠΟπ] αίθιη, 
Ῥτορίου ααϑιη 80 1110 Ἰηΐθυ ΘΟ. Ϊ- 
ΘΟ οθίδϑ ΠοΠΊΘἢ ΡΓΟΗ ΘΙ ΠΟ] που], 
Ῥτορίογθα ϑηΪπη0. 6[π15 ΟΡ θυβαίδη 
6556, απἴϑ 1 ρῥυϊβίϊηδ, ΘΟΠΊΟΘαΙ86 
ἕοντηδ 5101 πο δοα πα] ΘΟ α 1ὴ, 566, 
τούδπι Θ1τπ15 ΓΘ ΠΟ ΘΠ ΘΙ] αἰ 48} 
6556 βία 6 80. Τη516 60 86 ΘἢΪΠη Θτ15 
ΘΉΪΠΠΟ ΟΡΘΙΪ5. 1115 ΒΡΘοΙθ5 ηπ86- 
ἅδη, αἰν υ β  551πη8, 1118. ἃ ΤΙ ἸΟΥΊΙΠῚ 
ΘΟ] ΟΟΥ̓ΠΏ ΘΟηϑιιθί πα] η6. ΘΒ 1 
5.115 ἴῃ ΘΔΥΤΉΙΠΪ 115 Οβίθ πο γ6 ὁ0- 
πϑίᾳ Του 1 55τηο ρατα θα. Θπ416 δπ- 
ἴθιη β'Θ ππ5 ΠΠπᾶ ἔπουϊῦ, αποα ἀμ ΠῈ 
οὐ ρϑυ θο ββιση πη δὲ π{11155] ΠῚ 1 
1αατοαθαῦ πθαπ6 56 556 απ αΠ{Π46- 
Ῥαῦ Ρο556, Θχ ΟΠ] ΟΘΩ115 615 ΒαροΥ- 
ΒΕ τ|5 ἔ8.6116 ρουοὶρι αν, ΕΣ ΘΉΪΤη 
ἴῃ Ῥουϊοα]οβἃ οἰ να 5. ΘΟΠ ΠΟΘ, 
αα86 Ροβύ θυ 6115 που θη 1η 511Π|- 
τηᾶϑ ἰθιηροβίαίθϑ. ᾿ποϊθσαΐ οὐ ἴῃ 
4165 τη 8} 915 8 Ῥουηϊοίθηι νϑυροθαΐ, 
οὔτ ΘΟΠ] ΘΙ 1116, 51 τϑοίθ [Δοιϊ- 
ταγ ίαν, 8 ΤΠ] ὙΠ] ΤΟ] Θτὴ ΡΥ ἔγ]α- 
δοηᾶδπηι ἃρύϑτη οὐ Ἰἀοη ΘῬΤὴ 6556 661ι- 
510, Ηδ6ο ΘΗΪΠῚ 815 Δ 1110 ᾿πίου 
ΒΙΘα]05 Θχοῦία, 50105 ἃρπαᾷ Α1Π6- 
ὩΪΘΏ565 1118, ἀθέβίθ 5. η10 ἴῃ ἤοτο 
οτδῦ οὖ αυοαδιημηοο ΑΥΠΘηῖ5 πτ] 
ῬτΟΡτία αἰοὶ ροίοναί. ΟἿ] Ομ 15 δπι- 
ἴθιη νἱσίαίθ ρου βϑιαστη πος οἴο- 
οἴατη ογαῦ οὖ θουτπὶ ΠΡ ΘΏΪΟ, 6] 
ΘΧΘΙΊΡ Ια Θπ15 ΒΘ τ 1{] ΒΘ η51Πὶ 60- 
τη 6 αἸ8 πη Οἰν] 115. διι15. οοιητηθηἃ- 
νουπηΐ, Μαρηοί5, Οὐδίηὶ, Οταίο- 
{15.,. αὐ γ6] τηδχ  Π]ο5 βατηρίαπβ ργο- 
ῬΊΘΥ ΘΟΠΠ ΘΟ Δ ΠῚ 5150 Ρ 6.6 ΠΟῸῊ 66- 
ἰτρθοίαγθηί. ΗοΥτΠ γΟΓῸ ΟΠ ΪΠῚ 
ΟΡούἃ ΑΥὙϊβίορδη65 ραγιμὴ ἴῃ 56 
ἔγαοῦπβ Πα 6 τ ἱπαϊοανί, ααία Ἰοοιι- 
Ἰαγῖδ 5018. ΘΔ 616 5116 ΔΏΪΠ11, (ἃ ΡῈ. 
ογαῦ ΠοΟ ΠΘΥΪ, πη ἀΘυ [ΟΠ 6 Ρ6156- 
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ααὶ Βο]ουθηί. 1 ΠΟΙ] πλπτ ἸρῚ αν 
1058 5566 010 ΘοΙη! 8 πη ἃγΐθιη 84 α]- 
ἀΐογτα θυθμθπαὶ πθροίαμη. Ὑ οἱ 
ΘΗΪΠ δαῦ ΟΠ] ΠἾη0 Ου]ΐα 15 φαῦ οοτίθ 
ταυῖαϑ δὲ ρᾶγοῖτ5 Δα ἢ 1115 ᾿8η10 15 
Ἰοοῖβ ΤΟ θαβα6 ἩᾺΠ}]1π|5 ῬΥΘΌΠ Ρ]ΘὈΪ 
ἰπἤτηϑθ δοσορίϊ5. δα οἰν!αΐθπὶ Ρο- 
{ἰὰ5 Θοοθθυθ, τη8]05 ΠοιηΪη65 46- 
ΤθυΎ 6 ΘΟ απὸ ΘΟὨΙΌΘτΘ 110 161- 
ΠΟΙ, ὈΟΠΟΒ ΥἱΠῸ5 ΘΟΠΗΉΔΓΘ οὗ [ἢ 
6 θιι5. ῬτῸ οἰνιίαί5 βαϊαίθ τϑοίθ 
5. ΒΟΘΡΕΙ5 ΘΟΥΤΟΌΟΤΆΤΘ, [6685 Θ΄ 1ἢ- 
δε αΐε, οαβίογ. 6, οἶγ 85 84 ορίϊπηϑ 
ΘΟ, 5118. ΟΔΡΙΘμ 8, σορο 6, 51 α86 
ἴῃ ὉΠΌ6. οὐθβοθης5. οδ]διηϊα 15. οἵ 
ῬΟΙΏΪΟΙΘΙ νϑϑερία ΔρΡαγογθηΐ, 68 
τη ϑίγαο δ υὑϑαϊοϊῖπια θυ Θ!] 66, 
ἀΘῃΙα 6 ΟΠ πΐϑ ΡΘΙΉΘΘΓΘ, 4186 761}- 
ῬαΌΙ]Ιοδη δαϊαίατα Θϑϑθηΐ. 

Αο ρυΐπια απὶάθτ ἴῃ οομηοθαϊα 
᾿βέβ, αἀ8η} αἸχίμητι5. αὐϑηταπη ΟΣ 
ΝΟΡΙαΠ σνϑυβίθιι5 520 566. οὖ ὃχ 
ρα συ η 15 1 6]}Π1ο 1 αν, 8 68 τη 8]ἃ 
ΔΆ ΪΠΏΠΩ ΔΘαπΑΠ ατ ΘΟμγ ΘΡΕΪΕ, ατιὰ8 
'6Χ πιπίαΐα δα ποας0}}15 ταί! 6 ἡδέα 
αογαηῦ, ἀποθιιβ πιηἶπι5 ρϑίγ 5 Η1115 
ἢ ΒΟΘΗΘΠῚ ῬΤΟΡΟΒ1015, ΠΟΤ τη ἃ]{6- 
ΤΟΙ ΟΧ γέρου ΤΠΟὙ6 1ηϑιϊ{πἰππ, 8}]- 
ἴρυιη ἤονϑ6 βαρ θηΐα 6. πη θαἔπ τὴ 
᾿βαμαδιηθηξ5 Πηχιῦ. ΤΩΡΎ 5585 68 
80 ΤΆ ΓΟΠΘ 1ἢ ΘΔ ΠῚ ΟΘ1558Π1, 186 
ΟΙΠΏΪΡΙΙ5. (ΘΙ ΡΟΥΡιι5. ἃ. Ὑἱτῖ5. 58- 
ῬΙΘΗ Ι551Πη15. ΒΌΤΗΠ ΡΟΠατ5. Π8- 
Ῥοτῦθ ογϑάϊία οϑί: πθαχθ ΠΟΟ ῬΥΪΠΊΟ 
ἴα οοηϑέι 5 θ5.11|, 56 α ἀππππὶ δὶ 
510 ΠΟΠΊΪΠΘ6 ΘΟΙ]ΟΘαΪα5. ΠΟΟΘΙΘ 
οοορὶϑϑοῦ, ἴῃ Ναθίαμῃ θα] ῬῊ]- 
αἸρρίάθιη δίσορβίααὶβ ραν. ροτ- 
γουβὶ ΕΠ ππὶ ποίαγιπιτη, Ἰοοο ΟἸηδ 66] 
ἰδέϊα5. ἴῃ 1) οί! Θμ51 05, ΡῬυοαπχιΐ 
ἰανθηθαςβαιθ σουτιρίαθ ἸΠ ΠΟ] 
86. παίαταιη πιοηβίσαν, Νὴ ἴθ- 
τη 6 16 ϑιιζοηλ ἴῃ Ν᾽ απ ΓἈ Ό.]8 ρυ]- 
5101η86 Ἰατια15 [ἢ 51Π}1}1} 16 τϑρουίαίαθ 
τΘΙ ΠΟΥ Ἶτη ΤΘΟΟ]δ, 564. ΘοΟΠΊρἃ- 
ταῖδ τπισαιθ. ΘΟΙη ΘΟ Ἰ8, ΟῚ ΠΊ]118 
βαρ θηΐο5. βρθοίαϊζουοβ ρου θοί 5 
οΟ ΟΡ 5. ΒΘΗΒΊΓΟΒ 6556, ΒΡΟΙΑΥΪ, 
᾿Ἧδπο Ἰρὶέαν πη ίθυ αι βίη]! οὐ ἴο- 
οδηαϊὶ οὗ οἶνοβ ἀοοθηαὶ ρυϑοθοραηΐ 
γα. αδθ πίοι ἴῃ Ὁ115 βίαία 
οὐἵα δὰ ρυϊναΐδπι ρο 55: πη πὶ ΠΟ- 
ΤΠ. ν]ΐαπλ ῬΘΥΠπΘΡαηῦ οὖ ἴδτη 
γοΥΘ οὗ αρίβ δα ρϑυβϑιιδαθηάαηι ἴῃ 
Τοδοία!θηβιρ 5 ρτοαϊία οταπῦ, πὖ 
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τη ση0 Ραββα μδθο οοπιοθαᾶϊα 6χ- 
οἱρϑγοίανυ. 

Ῥυίμια μᾶθο νἹοΐοσία ροθίβθ 8η1- 
τησπὰ ἰΐαᾳ οοΥτοοτγανῖξ, πὸ ἴαπὶ δα 
ΤΟΙ τπδῖοῦἹ ροτίοαϊο δχροβιίϑῃη 
ἐὐδηβῖσο ποὰ ἀπθίξατοί. 1Ιἢ ΒδθΥ- 
Ἰομ 5. Θηΐμη σομίτα ΡΘΙΘΡΎΪΠΟ5 [6- 
δαΐοβ ρορᾷϊο Ὀαπαϊθηΐοθ οὔ ῬΤῸ 
Ταβε1 ἴῃ βοοῖαβ ΠΡ 65 θχθυοθηάδ 
56 Ἰοσπέϊπι 6556 ρχσοβίρίαν, ογθαθ- 
Ῥαίαπο ἀρὰ Αὐπθηΐθηβθβ 56 θΕ8- 
οἶβ5θ, τὖ μηΐητι5 ΒΆ6Ρ6 ἃ ΡΟΥΘΡΎΪΗΪΒ5 
86 4}}1} βἰπουθηΐῦ, δὖ ἃρπὰ βοοὶδβ 
ὌΓΡ65, πὖ ρορίδπι νἱβουθηΐ δὲ ἴδῃ- 
αάδπι βαππι Δα] οσθιὴ οὗ βοβρὶία- 
ζογϑιὰ ΘΟ ΘὈτατοηΐ. 
πἶα 6Χ ᾿ρβοσθατη ἐθ ρΡΟσ τ ΤΌ] Οη 6 

ΒῈ ΥἹΤΑᾺ ΑΕΒΙΒΤΟΡΗΛΝΙΒ 

ΒαΓΏΤΩΊΟ Ὁ] οἾβοὶ βία] ἔργνοσο Ας 
ἔα] αὐἰάθη οοπΐτα ἀπὰτη Πὰπο 
Ροθίδπι οομηϊοαμη σουίαιηθη: 6απ0- 
δι ΘηΪπὶ ΤΘ]ΙΑΪ τϊητ|5 Ὁ ἀδοΐου 
το πὶ σου δηΐ ἴα ἢ ΡΘΠΘΙΘ ΨγΘΥ- 
58 ΔΉ ΓαΥ τηϊητι5. Οα]050., πὖ Ρουῖοιι- 
1ὰπ| τη ϊ 65 βέδεχτη ἃ ᾿Π110 ἔγϑη- 
Βογθέ, ΟΙθο μυῖο μοί ββίπηθστη δα- 
ΟΥΑΙ 5Β Θχϑίϊς; βΒιτη} γοσὸ τοῖα 
ῬοΘθβὶβ Θουη 688 Γ65 Ὡρ θαΐαγ, (πᾶ 6 
αὐϊάθοια 51 μἷο ροθίᾶἃ ἃ ΟἸθοπθ 5ὰ- 
Ῥογαίαβ δὲ ἃ βοηδία ρα ηϊι5 θββϑῦ, 
Ἰοηρθ πλΐητι5 ΤΟΥ ΠΟΥ ΡΤΟΡΎΘΑΙ ρΡο- 
ἰαϊδδοί. ἘΘΘῚ δαΐθιη οοπερ]έ, 
αὖ Ππιῖπι5 οα 5586 5] ΠΟῚ ΔΟΘΌΓΑ Δ ΠῚ, 

Ἐτδηῦ 68. οπι- οοσέδηῃ ἐβτη 6 ΠΟΙ {τὴ ἃ Ροδίδ ἴρ50 
᾿Δοοθρουηιβ. Εἰθηΐπη βατητηδ τοὶ 

ἀοβαμπιρία οὐ ἃ Ὁ ΠΠ|18 ᾿βίοσιι πὶ 1ῃ 60 Ροβίία οσδί, αποα Ῥθυθρ ]ηῖ5 
ἀϊογατῃ γϑρϑιξα γθθτι5 σ᾿ βίϊβ, ΘΟ 16. ΠΟΙ τι5. Ῥυϑθβθηΐζθιιβ οὗ δρ6- 
τηλρῖ5. ΔηΠηστη που θραπὶ, απΐα οἰδηεθτι5 ἀσθοῖη Ργοβοϊπμθυθ 88- 
ΤΟΙ ΠΥ 5115 τᾶ ρ 5 ὩρΘὈΔΗΓαΣ οὐ 80- 5115 θββϑί: ξένων παρόντων τὴν πό- 
οἴδσατη ἀσ θἷαπὶ ἸΘ ρα βρϑοΐαη ρι5. λὲν κακῶς λέγω, Ασμᾶτη. 808, δὲ εἷς 
Ἰηίοσογαπέ, οἵ. Ασμαση. 002 544. κωμῳδεῖ τὴν πόλιν ἡμῶν καὶ τὸν δῆ- 
Αὐδβὰβ ἰρίξαν δϑέ ροϑία πηθᾶϊαπι ἴῃ μὸν καϑυβρίζει, 10. 6091, 14 απο 
ΘΌΓΒΌΓΙΩ ΤΟΙΙΠῚ ΡΟΥΘ Δ ΔΥῚΠῚ ᾿ΠΓΓΆΥΘ 
Βαϑιηαα6. δου Βα Ομ πὶ δὕ ΟΥΪΠῚΪ- 
ΠΔΙΙΟΠΘΠῚ ἹΠΊΡΥΊΠΪΒ ΘΟΤΈΠῚ, Πα] οἷ- 
ψ δ 5 σα σηδοῦϊα ἰοποραηΐ, ρΡὰ- 
ὈΠ66 δὲ σογϑιη ΟΠ Ἶ θ115 ΘΧΡΟΏΘΤΙΘ, 
Βα πᾶπο απ0686 18, αὖ 411π5 ΡΟ6- 
ἴδ6 ΠΟΙΉΪη6 βιὰ Ῥτο ουσθί, 
αὔδηι Δ ΟΘΥθατη ἔπϊ5δθὲ δἴαπθ ἱπθχ- 
Ῥϑοίαίαπι οὖ Ἰῃο! ΘΥΆ 116, ΡδᾺ]}10Ὸ 
Ροβύ ον βία οοἸταΐα ραΐίοία- 
οἴπτῃ 6ϑδί. 

Ἐταΐύ ϑηΐτμῃ 1184 ἐθτηραβ, απὸ δι- 
οἴου ἐδ Ἐ15. Ἰηΐου ΑἸΠ ΘΠ] 565 ἰὴ [8- 
ΒΕ ριο ΟἸΘο ογαΐ, ααὶ πο αἷὰ ροβέ, 
ῬουΊΟΙο πὶ τηουπππιτὰ οἰ] αἴθ σι- 
Ῥουμαγ6 σορριῦ δὲ σρϑουῖίου Ρ]6 15 
τ 8 ΠῚ 5101 ΘΟΠΟΙΠανιξ. [5 ἸρΡῚ τὰ Υ 
ΒΔ ᾿ρβῖιβ ταί ροίθης πὶ ἴῃ 
ῬΘυθα]Ο 6556 66 δ ]6Π), ΘΌΔΙΘΙῚ 
ΑὙἸΒΙΟΡ Δ Π65 τηραϊἑα θαΐαν, οΘοπιοο- 
αἴδθ ΡΥ ἘΠ ΡΟ556 ΠΟΘ ἢ 8 ΠΊ, ΘῸΠῚ 
Ροθίδπι, οὔϊ58 ΠΟΙΪ6 ἔαΡα]α 
ϑοία ογαΐ, οογϑτῃ βοηδία ἀοοαβανϊ. 
Ιρβαμπι θηΐμη ΑΥἸβίορ Δ η6Πὶ γν6] 5] 
σοιῃροσέαμη Παθιιϊββοῖ, αποᾶ 46- 
ΤΟ ΠΒΙΓΑΤΙ ἡθασϊδ, ΒΑΡΎ ΟΠ] ΟΥΤΙ ΠῚ 
Θατμη ϑιοΐογοιη {1556.. ἴῃ ᾿π ἀ] οἰ α τὴ 
γΌΟΔΤΘ ΠΟῊ Ροΐογαΐ, απϊὰ 1116 απ πὶ 
σΠΟσαμ ΠΟ ΡΟ ΠἸδδοῖ, Π]]] πὴ οΥ]- 
ΤΏΘη ΘΟΠΠϊβοσαΐ. [ΤΉ] γ188. ἸΡΊΓΟΣ 
Β101, πὲ ορ᾽παραΐαγ, 1Π]δΐα5. ΟἿθο 

Θαοα, 

Ιβοογϑίθβ ἴῃ Οτδί. 46 Ρᾷθθ, ὃ. 14. 
᾿οομπαπουϊέαν: δημοκρατίας οὔσης οὐκ 
ἔστι παρρησία, πλὴν ἐνθάδε μὲν τοῖς 
᾿ἀφρονεστάτοις καὶ μηδὲν ἡμῶν φρον- 
'τίζουσιν, ἐν δὲ τῷ ϑεάτρῳ τοῖς κω- 
μῳδοδιδασκάλοις" ὃ καὶ πάντων 
ἐστὶ δεινότατον, ὅτε τοῖς μὲν ἐκφέ- 
ρουσιν εἰς τοὺς ἄλλους Ἕλληνας τὰ 
τῆς πόλεως ἁμαρτήματα τοσαύτην 
ἔχετε χάριν, ὅσην οὐδὲ τοῖς εὖ ποιοῦ- 
σιν. ΌΔΤΉγ 5 αἴθοπι δοοιβαίου, αὐ 
5ο]θρδΐ, ααϊθαβοῦμηαπ6 Ροβϑβϑέ βῖγα 
ΥΟΥΪΒ 5δῖγ6 ἢοίβ ΟΥ̓Δ ΟΡ 5 
γθαπὶ ἀρρτοαθγθίιν (ο. 919 566.), 
ἰδιηθ 66 ΡοΘίδπι ΡΟΘΠἶ5 ΘοΘγου 
ΠΘαὰ6 ἀτΐθπι σομηϊ Πη ΟΟΥ5 11π|]- 
Εἰ Ρι15 οἰ ΓΟ βου ρ 51. 
ΤΡ ΟΣ ἰριίασ Αὐἱβίορ βδηθ5 οὗ 

ἴῃ ἐμοαίσο οὐ ἴῃ βοηϑία στϑροσίαία 
νἱοίουϊα οἰαίβ, σΟΠ ΒΔ ΒῸΠῚ 
Ῥτοιηονθηᾶδθ οομηοθαϊδ8 οὗ δ τηᾶ- 
ΒΏΔΠ ἷη οἰνίαίο ροίοηξδπι ουθ- 
Ὠθηάδ6 γν6] ἔοτεϊὰ5 αἴίαπθ δα δοῖαβ 
ααϑηὴ δηΐθα ΡΟΥΒΘα αὶ ποὴ ἀπ 1α- 
νἱ. Βιοαποηΐα ἱριταν ἃππὸ Αοματ- 
ΠΘη565 οαϊαϊξ, απ86 ἔδθαϊα αυο- 
πΐπι δϑίαξοπι {104 ΡοΘίαθ ΠΟΒΕ 
γἈ ΠΟ πΘὰ ᾿ποα]ο που ἀπΐθ ΟΟα]05 
Ρομϊ. Αποία δαΐοπι ογδέ Αὐὶβίο- 
ῬΒδηΐβ οοπδασηίξία, αποα 'ρΡ56 ΟἸθο 
Θοάραι ἰθηροσα ἃ0 ΕΔ. Ρα5 δοοα- 



ΟΟΜΜΕΝΎΤΑΤΙΟ 

βαΐαβ δ, αὖ δἷῦ Ασμᾶγη. ὃ 566.» 
απΐπαπα ἰα]οπία Θνοιηθτθ οοδοία5 
δταῦ: αἀ8 γ6. Ῥδ. [15 οἰγίατη ΠΟΠΘ- 
5 {155η86 ρα γοοΙμ!απὴ πϑοία5. οτὰΐ 
τη] 0566 Θ᾽ 5661 Υ]1] Ο50165 6556 
οὐ βὰϊβ ἃ ΡΥ Ρα5 βέδτθ ᾿ς 116 Χθ- 
ταί, οἵ. 5800 5ᾳ4ᾳ. ΟἸδομο ᾿ρὶταν Θ0η- 
ἰθιηρίο νίδαῖθ απδ1ῃὴ ᾿π]οταῦ ΠΟ 
ἀονοιοΐα, δαιηπηθπι 84 αἰδοβίϊο- 
ΠΘΙῚ, απ86 11Π15 Δ ηἾ5 80 ΑἰΠΘμΐθη- 
5105 ἀρὶίαν! ροΐουαΐ, δοοο551ῦ Θϑτη- 
46 510 ΤΠΟΥ6 5ΟΙΥ 6.6 βίπα αἰ. 6]- 
Ἰὰτη δα ΡΘΙΟΡ ΟΠ βία απ ἰδιη- 
ἀαδ πη. ΟΠ ΠΪΙΠῚ ΠΊΘ]ΟΥΤΊΙΠῚ ΘΔΙΙ5ΒΆ Τὴ 
Ἰπουβαν Ιἀαπ οὐ ᾿ηϊπβίθ σουϊ οο6- 
Ρίαπι πθαπθ τ ῸΪ] απ! ἀατδτη ΗΪ51 οἃ- 
Ἰαπηῖίαίθ5 ΔΙ] αν τη 6556 ἀθμηοηβίσα- 
ΤῈ βιβοοριί. Πδθο Ἰρίίαν ὁοτηοθαΐϊἃ 
οὐδίϊο 4α851 απαϑάδῃι ρΟΡτ] 15 Θ δ 
ἴῃ {ποαίτο μα ῖΐα, απὰ, αὖ ααδπῃ ὈΥ]- 
ταστ ἔοΘ ἄθυθ οατη ΓΟ ΔΘ] ΟὨΪ15 
Ἰοῖο 6111 τ]ὰ οἰαριαηΐ, ρορίᾶ 
ϑαδαοί, Αο ποιῆθὴ απ] θχὴ 0136 
ῬυΆΘΟΪατΟ ἃ 68 οἰν!α[15 ραν το- 
Ῥϑετξαμ οϑῦ, αα86 Τ πον α146 [ο5ῖ6 
ἸΠΩΡΤΙ 5. ῬΥΟΡΊΘΙ νἱΐ65 ροβϑαμηάδ- 
[85 Ὀ6]] πὶ οὐθραθαῦ βυσπηοα πο [,8- 
ΘΘαδθιηομϊοβ. Οὐἶο ρΡουβθαποθαίαν. 
ΑΟΠΆΥΠΘΗ565 ΘΏΪΠῺ, Ρ8ΟΪΒ5 ΠΊΒΧΙΠΊΟΒ 
Δαν ΥΒΆΣΙΟ 5, 51 615 1ῃ 8]18 1 ΒΘ θῃ- 
ἐἶδτη ἐγϑ πα χ᾽ βϑϑί, σΘ]16 1115. Θ 18 ΠῚ 
ΟἸΥΙθτι5. 56. ῬΟΥΒΕΒΒΆΤΙΠη 6556. πἰ 
Ἰρ51π|5 βϑῃίθη! 8 ΠῚ ΔΙ] Οὐ Θη αν, 
ΒΡοΤαγΘ ρΡοίογαί. Ῥυϊπηδὰ5. δα) 
Ῥᾶγίθβ οἷνὶ οαϊάδηη ἀθαϊξ, οΧχ ἈΡῪ15 
οοηΐστα γνοϊαηΐαΐθθπη 5πᾶπὶ [06]]1 
οαι558, 1 ἈΡΌ ΘΠ (γα οίο, ἀπ 8]6 1 68 
ὀασδ5δ ῬΟΒΟΘΥΘ. νἹΔοθαίαν; ΟΘΙὴ 
11 ΘΑ ΘΟΡ ΟΠ ποτα υ], 1050 Π0 6 
ΠΟΙΏΪηΘ ΘῈ1ΠῚ ΠΪΠ1] ΠΪ51 Ππιβία 1 οἷν]- 
ταΐθτη ᾿πἰγοάποθσα γν 6116 βρη ϊῆοε- 
ποίαν: τὸ γὰρ δίκαιον οἶδε καὶ τρου- 
γῳδία, ν5. 00; τὸ γὰρ εὖ μετ᾽ ἐμοῦ 
καὶ τὸ δίκαιον ξύμμαχον ἔσται, ν5. 
601] 5ᾳ. 15 ἰρὶἔπὶ Ρ 8015 οαρταϊζαίο 
ῬΡουπιοίαβ, αποῃΐδηη ἴῃ ΘΙ 6518 ἔγι- 
βίνῃ απδθβινιῦ, (αἰ ΤΟΘαΟΥῚ5. 5050 
ῬδίγοηΟ5 ΡΟ 6551 οϑϑϑηΐ, οἱηηἶἃ ἴῃ- 
γΟΥΕ, ΒΙΌΊΤα 6 5011 ἀρπα Πμἀοοάδο- 
τηοηἶο5 [Ὀθπ5 ρᾶταΐ, 44 ρΡΓῸ5 
γϑαϊε, αἴ65 ἔοβίοβ θυ αῖ, ΓΟυ πὴ 
ΦΡΟΥΙΕ ρϑοίβαπο θΟΠΪ5 ππΠπ15. ΟἹΏΪ- 
Ὀὰ5 δυπαϊέιν, [ἢ ΘΟΠΙρΡΟΒΙ 06 60- 
τηοοαἶαθ ἃ να] ΡΑ σοηδαθίπα! 6 
ΠῚ τϑοοβϑὶῦ ροοΐδ, 566 ΠΡ ΘΥΤΙ ΤΠ 

ΑΥὐἱδί ΟΡ] αἸιὶς υοἱ. 1. 

ΧΞΨΙ 

1Π πὶ δίαᾳπο ἃ ἔλα  ] ΘΟΥ ΠῚ ἴῃ Π]6Π1- 
Ὀγὶ5 ἰμίου 56 οί ΘΟ Πρ 15. 586- 
γουϊταΐθ ΔΙ] ΘΠ 81 6558 σοὶ. 1) 885 
οηΐπι ἴῃ ρατίθϑ ααὰπιὶ ΟΠ Ϊὰ αἰν]- 
βἰβδβοῖ, ἴῃ αἰτάαπθ ΠῚ ΟΆΘΟΡΟ 15 τὸ- 
σηδί δἐ 50185 βίῃ: αἰ αἀα 6 668 ἸηΐοΥ 
56. αἰδβοϊαίίοντα οοραϊαί. Αο ρτῖο- 
γ6 πὶ ααἰάθηι ρᾶγίθμι ᾿ΐὰ 1πϑ{1{αἰΐξ, 
αἰ ἰοίαιη αἰβραίαηα! βονθυϊαίθπι 
ΘΧὨΙθοαῦ, ααἱρρθ ααἱ ᾿οραΐοβ δὰ 
τορ65 θαυ θατο5 ἢ αϑίτα ΠΘΟῸ6 51Πη8 
ΟΥ̓ΠΏΪΠ16 ΠῚ15505. αὐ 6005 γ61Ὸ, δ|6- 
ΒΆΤΘΗΒ05 ΡΟ 55: Π11ΠῚ ΑΒΡ 5186 πηᾶ- 
δ᾽5 αι ῬΘΥῚΟ]15. οσα]ρα πια]6 {γἃ- 
οἴαίοβ 6556 ρΡτορ οί, 564 δα άδῇ ποῃ- 
Π1]18.. ΠΏ ΡΤΙΠ115 ὉΡῚ ΕΣ] Ρ 1415. {τὰ- 
Θοραϊαβ νϑ]] οί, 84 δηΐϊμηοβ. 5ρΡ6- 
οἰδηίπιμη τη] ΠρΆπ 05 οὐ δα ΒΠ]|Δτ]- 
ἰαΐθηι τουοοδμαᾶοβ: ἴῃ ΡοΟβίθυίουθ 
ααΐοπι ἸΘΡΙα]551η16. ΟἸΠΠΪα Θἃ Θ0Π- 
᾿πηχὶῖ, 486 τ] ἀ6η 41 οπρ Ια Ι81] Ὁ 
ΟἸΩΙΪ Ρᾶτίθ 58 {154 οουθηΐ, ΠἾδὶ αποα 
101 αποαὰθ 86 ΠΟΥ Δ ΠΟ Π6ΠῚ Ρ7Ὸ- 
Ῥίον 16 ΠΟ] ταἴθιη ΜΙ ΘΟ ΓΤ ΘΗ 51π|ΠῚ γ]- 
ἀθητππη πηθηΐθ5 οομηηονοί,. ΕἼΗΪ- 
{1} οομοΘ αἶα, ροβίαπδμη ΟΠ] Ϊδ, ἴῃ 
ΤΊΒαπι Πα σα πη 16 ἰγα απιχὶᾧ Πλ15ΒῈ 60 
οπιηΐ ΘΟ τ ]ἰαΐθ οἱ πηοθϑέϊα ἐοΐατη 
{πϑαξΐσιηι οἴιιβαο ἰδ Π1846 οὐ νοἱα- 
Ρίδε5 ρ᾽θηστη γα 161. 

Ποοοθηῦ ᾿ᾶθο ΟΠληΪδ, αΠ18ΠῚ Ρἃ- 
ται ροοία οὐ ἃ (ἸθομΘ νἹοίππι 51- 
Ροταϊπηαιιθ. 56. ΒΟ βου οὐ τθ668- 
ΒΥ] ἃ ῬΙΟρΡΟβΙίο β80. Κἴπλὰ] ν61Ὸ 
ΡΟῚ τοίη οοΙη ΟΘα 81 Ρ] 1165. 11{15 
1 βοηϑία δοῖδθ πιθι]η1 οὐ ἀθἤοθη- 
5106 δοσαζαίο ᾿η5{{{πί8 ΠΟῺ 50] πῃ 
ΟἸΘΟΠ ΟΠ, 5604. 41105 Οἰΐδτη [πὶ Οἰν]- 
ἰαΐθ 51} ΠΠ 10 πα ]68 556. βρη πΠοδί, 
Ηϊπο ἀρθιοστηαπο ρΡοίοβί, 46 πρὸ οἵ 
ΡΟΡαΪο 56 ποῖ ἰοααϊ, 5664. ΠοΙηΪΠ 65 
ΠπΟΟτΔ ΠῚ ΒΘ 556 76 ν6116 τη μτΐ, οἵ, 
γν5. 480 54..) Δ αἸταπθ 56 πο Π]Οην- 
5115 ἸΩΔΡ 5.) 5684 1.6 η8615 1( Δ ΘΟ, 
ἈὉῚ ΑἸΠΘΏΙΘη565. 5011 ἴῃ {Π6ϑ 10 
γουβθηΐαν 60 ἈΠῚ ΡοΥθρυὶ δα: 
δ'ηῖ. Οὐαϊ Ἰριίαν αποκαπηηοίο 
ΟἸἹοοηὶ οἵ οὐ πηΐηδ ῬΓῸ ΤῸ 510] Τα οία 
βίπα!ο56 ουϊίαΐ, Β᾽ πα] (16. Β᾽1 ΠῚ ΠῚ 8 Πὶ 
1 1815. ΟἸΥῚ 115 τ] 156 16. ΘΟ ἢ 51}115 
Πα] ΓΟσ τὴ ΡῈ. 1166. οὐ ΘΟΥ ΠῚ ΟΠΊηΪ- 
θτ5 ᾿Ὑ 16 615 ρυᾶ 6 56 ἔστε ρόοσβονο- 
γϑη 8}, ΒΘ 416 ΠΟῚ 6556 50] πὴ 1η- 
ποσρηΐοριῃη ἃΪΐ, 584 ΘΕ πὶ ἀΥ Ό Θὰ ραίτὶ- 
ΠῚ ΠῚ ΧῚ 18 ὈΘΏΘἤ ΟΙ15 ΟὈΒ ΣΙ Χ͵ 556. 

Β 



ΧΥΠΙῚ 

ΟἿοο οαἷπὶ ρτορίογοα απ ἀοοιδἃ- 
νογαΐ, ααοα ρογορυϊη 8 βθ πο θη 15 
Αἰμθμὰβ ρτοαϊαϊββοῖ: ροοίᾳ 1ἃ 
Ἰρβάχῃ 5101 σ]ουῖαθ ἔαΐαστιπι αι ρτιγὰ-, 
ἴασ; γνϑηΐαγοβ ΘὨΪΠῚ 6556 ΟἸΥ Ια αΠη, 
βοοίαγαμῃ Θρσαΐοβ, πὸ πη ΡΟΘἕδΔ ΠῚ 
Ἰαδέα τηο]ϊθηΐθ πὶ Βα] αἰαυθηΐ. Ὁ6.-] 
ἴπᾶο 5ἱ ΟἿθο διιπὶ οὐ τηϊηδἔτι5 [ποτδΐ, 
ααοα ανθοιη ἴπ Θοηίοιηρίατῃ ἀποουοΐ, 
Ῥοοία θηαυγαῖ, ἩΪΠ}1] 58 ΠΪ5] Βα] αῇομη 
οἰν ἐδ 615. τη ἔπη] 6556, Πα π6 18 ΠῚ 
Ῥουϑασ ΠῚ ΤΟΡΌΙ ὩΡΊΠΟΥ556, ΟαΪ 
νἱοίουϊαπλ ἴῃ 610 605 τορουτίαϊα- 
705 6556 ΡΥαθαϊχιββθί, ρυϊπηπὶ ααϊ 
τοθῖι5 παν] θτι5 ργδονα!ουοπέ, ἀδ8- 
ἴπ48. ααὶ πππὸ τποηῃϊΐοσθπι ΠΆ06- 
τοηῦ: ΡῬιορίου οομη θα ἴδ ΘὨΪΠΊ, 5] 
τ} 15 Π18}15 Θὰ ΘΧαρΊ ΑΙ ]5βθηΐ,, 
τλ]ῖο 605 ΠΊΘΙΙΟΥ65 Γαΐαγο5. 6586. 
πὰ ἴῃ τὰ ἃ ροθία ἰοοδηΐα Βοίὰ (6- 

ΠΕ ΥἹΤᾺ ΑΠΙΒΤΟΡΗΛΝΙΒ 

αἰ, 504 οχ ᾿ρ515 αἸΔ]Ο ΡῚ5, ἴῃ ααϊθι18 
μἰβίσιο Ἰοααϊίασ, οαϊ ρυηδ6 ρᾶγίοβ 
{λα Ὧ6 ταί. Αὐ ρδα}]ὸ ρΡοϑβῦ δὲ 
ἴάρια Π)᾿ΘΆΘΟΡΟΙ 15 δὰ οαμθπὶ ΤῸ ΠῚ 
τοῦϊς 4τῦ 5644. οἵ ομόοσιιβ ἃ ρορθίβ 
ΘΠ 6 ΠῚ ΟΥ̓Δ ΕΟ ΘΙ ΤΟΠΊΟΥ͂Θί, 
Θ00 544ᾳ. Οὐομπβδίδε ᾿ριίαν, ΒΙβίσο- 
ΠΟΘΙ ΡΙΠΠΔΥ ΠῚ οὗ ΟΠ ΟΥἹ ἀοοίογθιη 
Θαπάοιῃ ἔπῖ586. Πουηϊηθιη Θαηθπι- 
αἀθ ΡγῸ ροθίαᾳ μαθϊΐαμη 6556. Νο- 
{ππὶ Διΐθιη οϑῦ, Ὡἶ51 αὐίρ ]βίσϊο- 
πΐοα τοοία ἐαοιίαΐα, νἱχ δα δηι 
ἔα Ὀα] πὶ νυἱοίουϊαιη Ὡδοΐα ΠῚ] 6856. 
Ηϊϑίσο δαΐθη παμηπδηὶ τὖ νἱ6- 
τὰν Ααἰβίορ μα ηθ5 ἔπι. ΘΟ ΒΟ βία β 
Θηΐηὶ πηᾶϊὰ ἰπίουρυθίδ 0 η6. 5θαὰ- 
οἴοβ 46 Εααϊξαπι ἔχ θα]ὰ [α]5ἃ ρτο- 
αἸαἴ556. ροβὲ Βουρῖι σοπηρηΐα- 
τἰοποπὶ ΠΟ οβὲ αποαὰ ἀαθἰΐθμηι5, 
[8 Βϑὸσ ἄδεον. αἷε ΖΑΝΙ ἀκ Βδπαῖι: 

ποηαμη 6556 ρΡᾶΐοΐ, 46 56 αυϊάριη 
οαπὶ Ἰοαπὶ, 564 πηΐνοῦβο 46 60 Ρ6- 
ΠΘΙῸ οΟΙΠΟΘαΪδ6 σορὶίατο, οὐπ5 1ο- 
[πὶ νη γα ΠΟ 16 1056 ὈΥΙΠΊτι5 
τη 58.556 5101 να ΐατν. 

Αἴαιθθ ἀπὰπὶ αυϊάοπι ἸΔΌΟΥ 5 
Ῥτδουγίατη, αποα τηαχίτηθ οχορίδνθ- 
ταῖ, βία τη παοία5 δὲ: Οὐδ ἐϊη 0 ΘΗ Τὴ 
οὐ Επρο!ᾶθ, σοῖο 114 ἀθίδξθ 
ΟΧΟΘΙ] ΘΠ 1551115. ΒΌΡΟΥ Δ 5. ὙἹοΐο ῦ 
ΑἸθηΐβ το απεϊαίαβ οδῦ ροοία, αὶ 
ΑΒ Αγ ηΘη565 ἀοοσποΙαΐ, 5.6.6 1ὴ τιδὶ15 
1 ἀἸοῖθι5. αοτατη ἃ 5. ΠᾺΡ Ὶ]15 Ἰάτη 
Τα 6 η {ἰ5βϑῖπιὸ δ ηἶπιο ΡΟ πἀδθαΐ, ααϊὰ 
οὐ υίομη ἱρβϑὶὰβ νἱδιηπατιθ βίηρα]ἃ- 
Τ6Π|, ατὰἃ ΡΓΟΘΘΑΘΗ ΠῚ 510] 6556 
Ῥαΐϊανογαΐ, οὖ σοηβη}α (6 οἰνιίαΐθ 
γῬγιοαϊία βίη] αἀποαδηητηοο ΘΟΠλ- 
Ῥγορανοσαηΐ. Ἐχ ρᾶγίθ δαίθιῃ νἱ- 
Οἴου τη 518) οὐ πὶ Ὑ]Σ15 15115 46- 
Ῥεορθαΐ, αἱ 50 πουηΐηθ ἔα θι]ἃ5 
ἀοοσπογαμί, Ῥυδοβου πηι απ 6Χ 
ΑΟΠ ΑΓ ΠΘΗΒΙΡθ5. βία] δρραγθϑί, 
οαμ θη οἰϊαηὶ Πἰβί Ο πὶ {ἀ||5856. 
ααϊ ΡΥΪπηα5 ρατίοβ ϑαβοορ ββοί. 
Ε]αοθέ θηΐπὶ ἢ] 5 Υ]ΟΠ θη, αὯἹ πᾶ ΠΟ 
ῬΘυβοηδη Θρουϊζ, βηα! οἱ πϊὰ5 
οομηοθαϊαθ οἵ ργαθοθάθηςβ ρΡο6- 
[πὰ νἱ ον] γ6 116 οὐ ματα πὶ 6556. 
ΑΙΐ δηΐμη ν5. ϑῦϑ, 5101 ρσορίου οο- 
τη αἴ ΠῚ ἅμΠΠη0Ὸ Ρῥυΐοτο οαϊίϑηὶ ἃ 
ΟἸδομθ ἰηϊασὶα5 188 6586: σαὶ 
αὐτά θη Ἰοοι5 0 δϑᾧ 6 Ρτ  θ  5116- 
Βιιτηρίαβ, ἰὴ (πα ΟΠ οττι8 μοοίδο μ61- 
ΒΟΠ8ΠῚ 1 ΟΥ̓ πὰ Βα Βοῖρὶ οἱ ἀοἔρη- 

βρίοίον ὑεὶ ΑΥὶδίορ]ιαπο5, Ρ. 19 οἱ 82. 
ΗΙ5. οἸμηΐθιιθ ῬΟΥΡΘΉ 518. Π6ΠῚ]- 

ΠΘΠῚ πη] πδ πὶ ΑΥϊβέορμαμῃθ δα Ρο06- 
βίη Θομη δ τὴ οα{1π5 οὗ δα τη σδΙη 
ΒΡΘΠῚ οὐθοί 5. ἃΟΟΘββῖββο Ὡρραγοῦ. 
ΟΣ δηΐπ ἴᾶτη νἱοοσαΐῖ, απ 510] 
056 ὁμογαπιὶ οχροίοσοί, βΒππαϊαὰθ 
αα14 οἰντθὰ5 σγαύαπι ἀοσορἐππηα 6 
οββϑίαυδαπο ταΐϊοπθ νἹοίοσία ρανἃ- 
τοίαν, Πβαιιοϊδ μα 16. 5115 ἴῃ ὙἹ 1115 
ΠΊΒ ΧΊΤη πὶ ΡΟΠΪ ΡΟ556 ᾿ς] ]χουϑί, 
δὲ αποα βυμητηαμ 5, ΡΘΗ ΟΠ ΠΘΙη 
58 η) 46 οἰγίαΐο τϑοῖθ σουοπᾶδ 56ῃ- 
τομ ἴλη 5 σα οανογαῦ. Κρουαγο 161- 
τὰν ργοΐοταΐ, ϑαάθη ἴῃ γᾶ ῬτΌΡρτο- 
αϊομέθπι γε 5 ῬΥΔ ΟΠ Ϊὰ 5656 ἴῃ α165 
ΡΥΔϑοϊασίογα δαἀορεισιιμ 6586. 

8. 4. 
ΘαΙθ5 Ροϑίϊβ ΑΥβέορ 8 Π65 

Δ Ὁ 1ηἰζϊο πἀ5ὰὺ5 ἔπουῖί. 

σαν αἴὰ οαποίαξιιβ 510, ΡΥ αϑτη 
4 Ὁ Δγοπομίθ ὁΠοστ πὶ 5101 οχροίθ- 
τοί, Αὐἱβίορ βαᾷμοβ ἴῃ Βααϊζαιη ἴὰ- 
θαϊα ἀοοαταῖο Θχρομϊξ, τοίϊοοῦ 8ὰ- 
ἴθτη, αυἱ Υἱτὶ 1581 Ταουϊηΐ, απ05 1ἃ- 
ὈΟΥῚ5 Βοοῖοβ 6556 νοϊαϊ οὗ ΠῸ5 Ρο- 
Εἰββί πυπὴ Οὐτ 510] οἱοροσι. ΕἐΘατα 
ἀαοπίδιῃ οιμθπδηᾶδο οἰν 8 15 βύα- 
ἄϊο ΔΗΪΠηῖι5. Θἰτ5. ἐοῖτ5. ΟΟΟΙ δ 5 
ογαῦ, βιιΐὶβ ἄθ σοι β1}}15. ΤΠ 6. 5686 
ΡΙασπα, Ἁ]Ἰοσαιῃ (6 5 5110 Ρδι- 
οα τοί! τΟβα 6 Χίου ἃ 5. ΟΠΊ0Β, 
αὐὰ8. ΤΔΡῚΪ ΡΟΠΔΟΥΪΒ 6556. ΠΟῚ 

“σον ὧὐἱ΄ - 



ΟΟΜΜΕΈΝΤΑΤΙΟ 

οχὶβίπηαθαῖ, ἰη αοίαβ ργδοίθυτη δι. 
Αοοραϊί, αποα ΔΘασλ]} 1015, απ1085- 
Οαπὶ 5015 ΘΟ]]Οα Ια, δα ΟΠ ηΪἃ 
ΠΟ Ι55ῖπηδ Γαθυιτηΐ, ΠΘ 616 (56 118ΠῚ 
Ῥτορίθσθα ἰρϑαμπη τορι θ θη ο δύ. 
Ἡοτγατ ᾿ἰσιζαν ψἱ ΠΟ πὶ τα ΠΟΠΊΪη8 
σΟΡρΠΟΒοδΙηῖ5, 84 τποπυμηθηΐα αἰ- 
(ἀ5ΟΔ 168, ΔὨΪΠγ 1 ΠῚ ΘΟ οΥΐουθ 60- 
δίιααγ, ἴὰ ααἰρὰθ α88 510 5}15 
ααϊθαβαπο 118 δοίαϊθ ραΐοραηΐ, 1ῃ 

ΧΙΧ 

ῃδοίιι5 οϑί οἱ ργυδθοίασο ἀοοῦῖί: 6]- 
ἀοιηαπθ απ1ἃ ΑὙἸ βίο ΡΠ ΠΟΘ ΘΟΠΗ͂5115 
ῬΥΙηδ5. ΘΟΠΊΟΘ 15. ἀοοθη 85. {γ"8- 
αἸαΙ, οὐ 6 410116 65, ποα 6 ΠπΠ11}6 ΠῚ 
οατῃ αὖ ΟὈΒΟαγ τη ΠΘατι6. ΠΟΥ Ἱ] τη 
Ῥοσίδιῃ ἔμπ|556. οἵ. Ον ΕῪ, Η θυ Πη] 
46 Εααϊ. 1, Ρ. 22 5αα. 6: βΚ. ἃΡ. 
᾿Μϑίη. ΠῚ, ρ. 929. υο ἀ6 ροβία 
᾿ααοα 4115. 6Χ ΤομΕΠ0 5. Ώ1}1] ΟΟΠη- 
Ῥογίαιη. Παθθιηι5, ἀο]οιη5. 6π|- 
ἄθπῃ, 564 ἀπθιΐζατθ ἤ8ηῸ πη8η} Ὁ Ῥοβύθυ δ 15 πιβιιπὶ ρου βουρία ουδηῦ:, 

14απθ 60 Πα Θμ 5 ἔδοῖμη5, απ 6 Χχ σα αββατη (6 ΤῸ 15 ῬΥΟΡΟΒΙ[1|5 ΠῸῚ 
Αὐϊβίορμδῃθ 60} πλῖι5, ΠΟ ἢ 5ο απ ΠΟΘ: ᾿πΠηπΠ10 6ἃ {πο 86. απ88 ΑΥ]- 
605 Ροθίδϑ5 (6, Βουρκ. ἂρ. Μο:π. 11. βέοριμδηθβ 46 Αθρίηδ 1ηδι18 ΘῈΠῚ 
Ῥ. 924), 566 δέΐδιῃ γϑὶ βαυβοθρίδο ρᾷ- αἰσθηΐθμη ἔθοϊ, ἴῃ απδ ργαθαϊα ρο5- 
γ65 1556, 1 βοπίθηςα δΐοην 46 56 61556 ΘΠ] ἃρραΙοί, δα δια 61) 
οοιηοσαϊΐα οὐ οἰνιϑίθ οαη) 60 Θοη- ΓΘ Πλι5. ΠΘΟ6556. δβϑί. οἔἹ Οα. 
ΒΘΠη51556. ᾿ΜΈΘΙ]1ου. Αθρσίη. Ρ. 184. Τίααπα 
Α΄ γρυϊπιθη ααἰάθμη οχ Δομαν- ΔΡΙΒΙΟρΡ Δ 15. Ρ]ουα6. (815 τὰ 5 

ΠΘΏΒΙ ΠΩ ΔΥΡΌΠΘΗΐΟ ἘΠῚ ΠῚ ΘΟΙΠῚ δ᾽ ἀρ ΔΑΙΠΘΏΙΘη565 ΔΙ] α8η 60 οὗ 
(Δ! Πβιγαΐαηι ἔ1556. αἸβοπηι5, (8 
απὸ 6χ αἸ8508115 βουναίιμη οϑί 
ἐδιδάχϑη ἐπὶ Εὐθύνου ἄρχοντος ἐν 
“Τηναίοις διὰ Καλλιστράτου. [Ιδτὰ 
παι 46 1116, Οαϊα5. ΠΟΠΊΪΠηΘ 
ΑΟΠαΡμΘη565 ἔθ α]α ἀοοία 65{, Βὰ- 
Ῥυ]οπΐο5 θα! ἀουῖί, αὖ νι ατηι5, ἀπὸ- 
τη απϊάθπι σοπηοθαϊυπη ἀοοίο- 
γ6 ΠῚ οορηονίηιθ. Ααα6 ἰσβίπηο- 
πῖαπὶ ῬΠΟΊΙ ρΡ. 499, 1, ϑδ']α86 5. ν. 
“Σαμίων ὁ δῆμος οὐ ΜΟΙ 6115 Αρο- 
βίο: τοὺς δὲ Βαβυλωνίους ἐδίδαξε 
διὰ Καλλιστράτου ριστοφάνης. ΗῚ5 
ΥὙΟ͵Ὸ ΘΟΡΏΪ{5 511ὴ] ρϑίοί, (8}}1- 
βίγαϊαπι ρΡοθίδπι ἔα1556. ἃ ΟἸΘ Ομ ἴῃ 

ΠσΠη0 ἃρπα 05 απο ἀδιηπΊ 10. ΡΔ1- 
[166Ρ05 650. οὗ. Οονοῦ. Οὔ ϑνυν. Ὁ. 107. 

᾿ς Νοπάαμῃῃ δαΐρθῃι ἃ (ΠΠ|5ἰγαΐο τὸ- 
οράοτθ Ροββαπηα5, Οαἶπ5 ΠΟΠΊΘΗ 
Ροβίθα ἀποαθ ΠΟΏΠ1}115. Αὐϊβίο- 
Ῥ Δ η15 ἔθ 1115 Ἰπβουρίπμη 6556 81- 
συαμπθηΐαμη Αναπὶ οὐ Πυγϑιβίγαϊαθ 
αἀοοοηΐ, ἴῃ ααϊρῈ5 166 πῃ 1Ππ| διὰ 
Καλλιστράτου 6χ ἀἸ48568115 46 51Πη- 
Ῥίαμῃ γρουϊίασ, ΝΠ ἃ ΘΠ Οδ11558, 
οβῦ, σαν ἤδ60 8167 4π88} [ἢ Ρ110- 
ΥἹθτι5. ΟΠ] ΟΘ (115 ἸηΓ6]Πσ θη ἃ 6558 
ΘΗ βθαμηι5. (ὑοΠ ΠΟΘ Ἰγιπ ἰρΊἑαν 
᾿ἀοσθηάδγιη Δ θΟΤΟ ΠῚ Αὐ]βέορμδ- 
ἢ65 Ροβίααδῃ) 1056. 5506 010 πηᾶ- 

ἴὰ5 γοσϑίπμη, 44 ΘΠ ἀοιηητι6, απ86- ΚΔ ΠΊ]τ6. 68 ἴῃ Γ6 δι θη} 5101 0 ἢ- 
οαημαιθ 46 Αομδιηθηβίαπι ροοία ΟΠ αν τ, 8.110 Ροϑβὲ δηλ δὰ νϑίθ- 
101 ἀἸοδη αν, ΡΟΥ τη γ6 οσιηΐα. ἱζο- ΤΘ πὰ ΘΟΗ 56 π64]}61}} ΓΘ Υ ΘΥ5115 Θ᾽ (61 
οκῖο θηΐμη ἀσπαγηθηβίαπη. ρᾶταθα- ρΡοθίδο, απὸ ἀηΐοἃ ἔ6]1οἱ Θν οηξα πιδτιδ 
5[η ἰὴ ἀπ85 αἰ νθ! ] θη] ρατίοϑ, πὰ- ἔποναΐ, 518 {γα ἢ 5} 1510. Οἵ ΒΟΥ ρκ.1.1. 
γαϊη ἴῃ ῬΥΙοτΘ ἀ6 Οὐ] ]ΠἸπίσαΐο ὁποῦ 910. 64 Ρ6ὺ 56 οἰποθί, οὐηηὶ ἀπ] ὰ- 
τη ρΙϑίσο, ἴῃ Ροβίθιϊοστο ἄθ ροθία (ἴ0η6 46 γογῸ σομ] ΟΘαἸσιπ ἃιοίο Ὁ 
ΑὐΙΒίορ 8 6 Β6υη0. ἰπϑεϊξξιι5. σἱέ, Βα] ἴα, οὐπηΐα ἴᾷπα πιαίαΐα ξιι1556. 
ΠΪΒ1 ΤΆΓΟΥ, ὩΘΠΊΟ 556 ηβατη ρτδ6- (815 τα πη 6. 510 απ] ἀθῃ πη 
61, οἵ, αἴ55. 46 ῬΒΙΠ]οΩ6 οἱ Δ]- ποιηΐηθ, 584 π60 ΡΘυΊΘα]0 66 ρτὰθ- 
Ἰἰδίσαϊο Ρ. 21 5ᾷᾳ. Νϑαΐδ ργϑϑίου- ΠΟ 5110 διηἶοὶ ΘΟΠΊΟΘἾ85 ορἶ556. 
Θαμάθαμη δϑῦ, (δ! ]Ἰϑίσαΐαμλ ρυϊπια- [ἃ ον Αὐϊβίορμαποα ἔθοθυϊξ, ἰρ56 
Τπιτὴ Δ. πιτη δοίουθιη ἔα 1556, ααρΡο πο η ἰγδα τα: σοηδίδε νουῸ, ΥἱτῸ5 
ααἱ 1)᾽ ΘΟ ΘΟΡΟΙ] 15 ῬΟΥΒΟμΔ ΠῚ βιι506- ᾿ἰδίοβ, (Οὐ Π]βίσαΐατη οὐ Αὐβίορ]α- 
Ρουῖ. ᾿ΠΘΠ1, ἰηΐθ 58. ἔπ|556. 56 ΠΡΟ Θ0Π- 
Ἡδθο οπηηΐᾷ δὶ Θομἰ ΧΟ Υ 5, νἰσππ1Ππὶ πη Ο 1551Π105. 

ΘΠ {π||556. Τ.61Π10 65 ἰηΐον ΑἸΠ6-} οῖπαο ᾿58ᾶθπι οχ ἀἸ ἀ 50 8115 4]- 
ὨΐΘΏ505. 1115. (ΘΙΏΡΟΥ 15. ἰμβίρηϊ [ουϊα5 οαϊπβάαπι ροοίαθ ποιηθῃ 60- 
Ἰαάθ οοηβρίοπθαιη. Ἡ]βΕγ]Ο. ΘΗ πη ΘΠ ΟΒΟἾΤητ15., ΠΟ ΘΙΠῚ 51Π}1}}} Τα ΓΟ 0 
ἔα οχὶπηῖπβ: ΘΠμοσαπὰ ἃ ἀτοομίο, ΑΥδίορ μαμο5. ποχὰβ {πἰξ, ῬΆ1]ο- 

ΒΡ 



ΧΧ ΡΕ ΥἹΤΑᾺ ΑΕΚΙΒΤΟΡΗΑΝΙΒ 

ηἷ 415. Ηπΐὰ5. οηΐϊμὶ τηθηΐο οβέ 1ὴ 
γ οβράσιμι, Ανΐαηὶ οὐ ΔΒ ΔΛΠῚ ἃ Υ- 
δσαπηθη δ, ἀπᾶ 6 Θὰ πὶ ΑὙ [ΟΡ 18 
Ῥγοδροόποιη οἱ ἴ 65Ρ85 βῖπια], ροϑί- 

οἃ οἵ Αιρμϊαγαππὶ οἱ ἤδηὰβ 580 

ποπιΐηθ ΘαἸ1556 σοι ρου μητι5. 8 6 
ααϊάοτη ἔα θα] 6. οπιμθ5. απἴὰ Ροβί 
Ἰυααϊίοβ. Θοιηπἶββᾷ8. δαηΐ, 6 ἢῖ5 
ἀαοααο ἰάθιι να] ῖξ, αποα 46 6ο- 
τποϑα 15 βαρτα ᾿Ιβάθιη ἃ πη15 (8}}1- 
οἴγαιὶ ποιηΐηθ Θα1{15 αἸχίπηιι5, Α1Π6- 
πἷ5 ἀ6 νοῦὸ ρορϑία ποιλίπϑιῃ απ 1-, 
ἴλ556. Ιρϑαμι ἀαΐθπι ΑὙΙ ΒΟ ΡΠ ΠΘΠῚ 
ἀποίογθη ἀρΡΏΟΒοῚ γο 586. ἴηαθ 
ἀρρανϑί, αποᾶ ἴῃ Ὑ᾽ Θβράσαπι ρᾶγᾶ- 
Ῥεαβὶ 46 56 ὑπὸ Ἰοσαιπίι5 οϑί. ΕΔ 
ἀαΐοπι αἀ οβίϊο αἰ Π01}15 οϑί, αΥΤαΠη 
ῬΒΠΟοΙΪ 65 θαᾶάοπι γαΐίοπο, απὰ (]- 
Ἰἰβίσαϊιβ, δαί Εααϊΐαμη ΤᾺ θα] Ά Πα, 
οδαἀϊίαμη Αὐἱβίορ αηθπὶ δαϊανουῖί,, 
πθόπθ, αποπίαπι οαπὶ 1) οί] θη βίπιη, 
Τὰ] οἱ ἀυραπιθηΐαμη στϑιημηδί-, 
οοταπι οἵ ποία απ άδπηι 4] 4568- 
ἸΙοατη ἀπ βτηι5. [1666 Ομ Ϊπ νῸΧ 51} 

παουθαπέ, {6 ]}10Ὶ1 ποαπρθαΐῖ, 66 
πηρυπἀομΐον ΤΙ ἀοτῆϊ5 ἀθ ῬΆΠο- 
αἰ ᾿ἤθγθηο Ἰοοοα 6 οιμθ μα ηαο 
οορ αν 586. νἱἀθαίασ ἡ Μα]ῖο δὰ- 
θὰ ᾿ξ 6 1 1οἷπ5 ΚΟ Και. Θὰπη 56 Πο- 
᾿ϊαβίαμη βοααϊίαν, ααἱ ἀα νοῦθὰ Αὐὶ- 
βίορμδη 5. “παῖς ἑτέρα᾽ Θχρ! οαπ ἃ 
ἄπο ποιηΐπα Δ βου 1, (Δ }Π1Π5{Ὑδ] οἵ 
ῬὨΠ]ΠΟ 15, Ὁ] ἀπατὴ ΠΟΙ Π8 16 ἀ6- 
Βοθαΐ, οὗ 81 νοσύὰ ΚΚοοκῖιβ νι ἀἰδββϑί, 
Ριδοίου πθοοϑβϑιζαΐθηι βί πη] ἢ] βίσ]ο- 
6 πὶ, Ὧα απὸ Αὐϊβίορ!δηθ5 Π0Ὴ ἰο- 
αὐἰέαγ, Δα αΙαἸ556ῖ. ΤΘρυΘμΘηα!- 
πηὰ5 Ἰρτταν ἀΡΊα 16. ἴῃ 56 }0}115 605- 
ἄθπὶ ΠΟμΊΪη65 Ρ] ασῖπηα σοπξιπθη- 
[65 δυπηηδαπθ 46 Ρᾶγαμ αἰρηο8. 
Τίααπθ αὶ πθαὰθ Ῥοοθίϑ '0586 ΘΟΥ 
αὐϊάψαδιη ρτοαϊξ, π6ο αἰ ἀαβοδ]ῖοα 
οχϑίδης τηοηπιηθηΐα, πᾷ 51η6 
ῬΘυοα]ο 56 αὶ ΡΟβ515, Β1Π}1] ΒΡ Υ- 
οϑῦ ηἶβδὶ αὖ δα ςομπὶθοίαναιη σοηξαι- 
σἴατηιιβ οὐ αὐτὰ Ὑϑυ β: 1186 516 1η- 
ἀαροπιβ. ιοα 51] πᾶς ἴῃ ΤῸ 
Β 5 οἰ ρ Ππλιι5., ΤΠ] αα! ἄθιη ΟΠΊηΪα 60 

ΟΠ] ἶπ| ἔθ 6 50} Ο] ἀβέαγθι μη ΘΟ Ώ 56 η- ἀἸΘΘ 6 νἱἀθηΐασ, αὖ ἃ ΡΒ Ομ 6 
ΕΘ 5, ἀπο 5 ἢ15 Ὑἱγ]5. ΡΟ 5 πη Ποία! Θη565. ἀοοίδηη 6588. 5.πη8- 
Αὐἱβίορ απο ἰῃ θη 15 Ἰηἰ {10 60- ΙὩ115. 
τη 6 6115 πἰβδι1πὶ 6556, οὗ, Δα ΝῸΡ. 510... ΡΒΙΟΙΪ 65 δηΐπι ἀρ εἰ ββίπηαβ Γαϊέ, 
91. Ὑ68ρ. 1018, ατηθ. ἀποηίαπι οαϊ ΑὙΙΒΙΟΡ ΒΔ ἢ 65 ὈΥΪΠΠΆ ΠῚ 5ιδ πὶ 60- 
486 46 115 βοβοϊϊαβίαθ ργοαιϊηΐ, τηοϑαϊαμι γα θυθέ. οἴ πη5. ΘΗΪπΠῃ 
5101 σραρπαηΐ, πηΐνουβ6 απιΐθηι 60- ᾿δομηϊοιπι Θὰπὶ Ροθίδμι ποῖ ἱσπο - 
Ταιπὶ ΠΑ ΥΤ Αἰ ΟὨΪ θτι5 ὩΪΠ δὲ οοπἤ ον [6 πὶ ἔπ1556, οἵ, Μοίῃ, ἔν. σοι. 1. Ρ. 
ΘΟ ΒΟΡτὶ 5 ροίοϑέ, πα ααϊάθιῃ ἴῃ 102. 11. ». 421, δὲ αὐ ΑὐἹβίοραπθιη 
70, Π6 ἴῃ ΘΥΓΌΓΘΒ ἱποϊάδτηιϊι5, αι 15- ἰρϑαπι, Οὐ ἀαίμοηδθατῃ (οὕ, Ηᾶπον. - 
51π|6 ργοοθᾶογ ἀθθ ἰπηι5. Φαδη- Ἰχονο, οὐἹτ. ἴῃ. Οὐτηΐθο5 Ρ. 1 564.), 
ἔπτη ἀπΐοιη δα α! ἄθιῃ ᾿μΈ6 Πρὸ, ᾿πΐου ρυαθίοσθα παίπ τηϑίογθιη, αὖ δἐϊα πὶ 
Βομο]αβίαβ αἱ 1Π15 46. νἱτῖβ 1ο- ΝΙΘΟΟΙατοβ Β]᾽π5 οἷπβ σα Αὐϊβίο- 
ααππέαν, πα]ΐαπὶ 680 ἑαπίππ ἀἰβουῖ- μη 6. ἴῃ σοτίαπηθη ἀοβοθηαογθέ, 
τη6ῃ, πὖ 4] Θγαπι ΡΥ Θ ἔδυ, αἰζουιιπι οἵ, Μοίη. Ρ. 308, Ιπὰ ἀσὰπὶ Ρ]αΓ 65 
Ῥοβίρομποιθ 4685. Βουρκιὰβ ΘμΪπη 510] δαϊαίοτοϑ ἔπ]556. Ροθία 'ρ56 
81 Αποην πηι 46 οοιηοοαϊα ργϑοίου ργοβίθαξζιν, πὖ ν᾽ ἀϊπηιβ, ΠΘαᾺ6 
οοΐογοβ 46 αἰρηπμη 6556 ΡΘυΙθ δὲ ργαθίον ΡΒΙΠ]οπίἄθιη απϊβαῦδηι 6χ- 
ἃ0Ρ. Μοίη. 11. ». 909, οἱ Ἰζοοκῖίιβ 51 βίοξ, ααθῖὰ 0 Αὐ᾽βίορ ῃᾶῃθ τϑ0γ- 
ΒοΠοΙαβίαθ υ θυ 15 ΝᾺ 0.591 ΔΡΡΟ 5115 | Ραΐαπι 6556 οὐθ 8, 15 γ61Ὸ Δ] ]ΔΤΌΤΩ 
Βαμα ἀποίογϊαΐθπλ ἐγ] θαϊξ ἴῃ Θοτηοθαϊατιιπη μοβίθα δοίου ἔπιον, 
αἴ55. ἀ6 ΡΉ]]. δ Δ Π]βέν. Ρ. 19, αΐϑυ- σοπηο θα 15. πουηϊπαί πὶ ̓ π βου ρία8, 
416 [4}}} νἀ θάιν. 1] Θηη 7 51 ἀπο- αὐἰὰ ὙΟΥῚ Ροΐοδῦ. 511}1}1Ππ8 6586, 
ὨΥΤλ15 αἷἰξ: ἐδίδαξε πρῶτον ἐπὶ ἄρ- ἀὐὰπη πη ᾿ρβατη ᾿η1Π0 ἴῃ 50616- 
χοντος Διοτίμου διὰ Καλλιστράτου" ἴῖδ5 ἸΔ θοΥτιπὴ ἃ} ΑὙἸΒίορ μ8Πη6 νο- 
τὰς μὲν γὰρ πολιτικὰς τούτῳ φασὶν οαἴατη 6556 ἢ ΑΟσοραϊῇ ἴᾶπη ΒΟ 0} 18- 
αὐτὸν διδόναι, τὰ δὲ κατ᾿ Εὐριπίδου 5ἴαταπι ΘΟΠβθηββ, απ ΑΡο]]οδο- 
καὶ Σωκράτους Φιλωνίδη, ποπηο τὴ απίάθπι, ι'πθτη ΠΙΒέγ οη θη Αὐἱ- 
ῬΟΙ 56 Ρᾶϊοθί, Ὠἰπ}15 ἤαθο ὈΥΘΥΪΟΥ ΒΟ ΡΠ ἢ 18 Β6Π16] ἔπι1556 ΘΟΙΠ ΘΙ ΠΊΙ5, 
οθίζογαιια ἀϊοίαᾳ οἱ 1ΐὰ οοπιραταία Πμδο ἴῃ ΤῸ ΠΌΒΩΌΆΠῚ ΘΟ ΘΠ ΟΥ̓ Ηΐ, 
6556, πὸ ἃ ταίϊοπμο ᾿πΐου 96. 60- 5604 ἄπο ᾿5ΐο5 ΥἹΓῸ5 50105 ΘΟὨΪ Οἴ ΠῚ 

, δι. Δ. ὦ... 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙΟ ΧΧῚ 

ποιηϊηδηΐ. (ὑ] ΠἸδέσαξαπι γοτὸ Π 846-18 Αὐβέορῃδηθ ἀοοΐαμη. 181] Πὰ- 
[8] 6 η 565 510 Π0Π ΘΙ 1556. ΠΟΠΊΪη6 
γ6] ᾿π46 σομ Ἰοἶα5, αποα ἴῃ ΑΟΠδτ- 
ΠΘη51015, ὉὈῚ ΒΑΡΎ ]ΟΠΪΟ5 58 ΘΡ᾽5 
σομμπθμηογαΐ, Ποία] θηβίπτη. απ- 
ἄθπ Π6 γο θοὸ απϊάοτιη ππϑιηϊηϊξ. Αἵ 
γΘΥῸ 51 οὰπὶ Δ θη  κῖο 4] 1}Π|568πὸ Ρ]α- 
γ]πη15 ΡΒΙ]οηΙ θη 1) αθί] 51 π1η, 
(ὐα!ΠἸϑσαύαθιη ΒΑΡ ]οηϊοση οἵ 
ΑΟΒΔΥΠΘΏ 511} ΘΙ ΓΟΥΘ ΠῚ 6556 6ΟΠη- 
ῬτοΡάπηι5, Ρ᾽δηδ οπληἶὰ δα ηὖ 6 58- 
[15 Ῥουβρίοαα. ἘἸΘρῚΕ οηΐπὰ ΤΠΪΕ10 
Αὐϊδίορμδηο5 ΠῸ5 ΥὙἱΠῸ5, ΘΠΟΠΪ ΔΙῚ 
1115 δα ϊαΐουιθ5. τπιϑιιπ|, 56. ΘΟῃ51- 
απ 5ππὶ ΟΡ 6 55 ΟαΓ 1η 
5π]56 6 ΘΟΠ]Ο6 6115 νἹοέοσϊατη ρᾶτἃ- 
ξαγΠῚ 6556 ΘοηΠαοΘθαΐ, 840 ρΡοβίθα 
ααοααθ, αὖ πη 115 8115 1ἢ ΤΘ 115, 
510 10 ΘΟΠ51Π10 ΡΟΥβί 1, δὲ ἀππιη 
1056 ὁπογαπι ἀΠΟΟΘΠἋΙ ἰθΟγ65 46- 
ἰγτοσέατοί, 56 ῃη ροϑίϊβ ΞΘ ΟΠ 60Π- 
᾿π ΟὐἸ5511η15 πθροίατη {Ππ4 {τ861- 
ἀϊτ, ϑαροταβί, αὖ ααα 46 αἸ50}1- 
ΠΉ]Πη6 Πού πτα ροΘίδσαμη, αποα 56Π0- 
Ἰϊαβίαθ ργορομππί, ἱπα]οαη τη δἰ, 
ΘΧΡΟΠδΙηπ5: αποα δηηθη ἢ Θ᾽] ΠΟῚ 
Ῥοΐθϑβθ, ἢἾ81 4115 σϑριι5 δηΐθα 6χ- 
ῬΙΠοδ 5, 84 απἃ5 5ἰδ{1η ΓΔ η 56 11- 
ἄπτη 680. 

- 

ὃ. ὃ. 

6 Εααϊΐαπιὶ ἔα θ.α]8. 

Ῥοι ἰοίαπιὶ νἱΐαπὶ ΑὙἸϑίορ ΒΔ 15 
ΒᾺ]}ὰ5 4165.1110 416 ἔθ] τοῖον ἔα, απὸ 
1Δ ΠῈΔ ΤῸ 5110 ΘΟΏ51|10 1ρ51 ργ α γ 6 οἵ 
ῬαΡΙοα ἀποίου!αΐθ βαοατι6 ΠΟΠΊΪΠ6. 
οομηοθαϊαιη ἀοσογα Ποῖ. Νοη- 
πὶ Θηΐπὰ οἰνατὴ αποα {Ππηο])αῦ νὰ- 
ΤΊ πὴ ΟΥΠΗΪ [ΘΙ ΠΡ ΟΤῸ δῇ πηαία 116 1η- 
Θϑηΐατη Θχρουίι5 οταΐ, ααῖρρθ 4] 
ΒΙ ΠΡ]. 5. Θ᾽π5. ΘΟΙΠΟΘαΪ 5. ΒΕΠΊΤΠΟ 
ἔδνοσθ οὖ ρδιιβιι θχοθρίββδοηί: ΠΟ 
ἀαΐθιη 416 86 5ατητηπτη σ]ουΐα6 136- 
{Ππ᾿αθαπ6 ΓΕ σ᾽ αιη ον ϑοΐι5 οϑέ, ἀο- 
ϑεὶς δὲ μέγας καὶ τιμηϑεὶς ὡς οὐδεὶς 
πώποτ᾽ ἐν ὑμῖν, Κὶ 650. 1028, 5ροπι- 
ααθ οοποθρῖῦ, 181] πη ατιαπι 510] 
᾿πη ρΘα!πη θη ἴο δπξανιιηι 6556, ποιηΪ- 
πτι8. ααϊἀααὰ νθ]]οῦ βἴηθ Ροθηὰθ 
ἘΠΠΛΟΤΘ ἴῃ 566 η8 πὶ ἀοἔοντοί. Αο ρτο- 
Γθοΐο πᾶο ααϊάθιη ἴῃ τὸ ΄αϊουμηαιιο 
ΤΓΟΙᾺΠῚ ΘΟΠΊΪΟ ΤΠ ᾿πα] 605. ΡΟ. 
ὈΠΑῸΔΠῚ Θχϑίςουαηΐ, οοηβθηἑπιηΐ 
ΟἸΏΠ65, ᾿᾿ ααϊατη ἔα θα] τη 1110 αἴὸ 

Ὀ6γ6 ἴῃ ἰοΐο [Π{{ογᾶγ πὶ Οὐ ΘΟ ΤΠῚ 
διη Ὀἷία, αἀποα ἀρίθ οαπ δᾶ σοΠΊρα- 
ΤΙ Ροβϑιῖ. ΝΘαὰΘ ΠΟΡΆΤῚ ροίθβί, 
ΠῚ ΠΟΥ] ΘΙ 5101 ΠΙΘΠΙΟΥ ΔΙ Ποὺ 
ῬΟΤΙ551Π111ΠῚ ΘΑ ΤΙΠΪη6 ροΘίδπι ρᾶτἃ- 
γ1556. ΡΒΙ]ΟΏΙΑΙ ἰρὶίασ οὐ ( 4111- 
᾿Βίναΐο απᾶὰ5 θαἀθη δ ἐγδα!ογδί, 
685 84 ΤΠη]8Δ1Ο0165 σοηδέϊι5 ΡΥ ΘΡ γα - 
45 Ργδϑιηῖβιῦ: δα ρου οἴη 61 8τι- 
"ἔθη αθ 1 δοσθάθυθ 5656 βϑηξδραΐ, 
᾿Θπποίαν! (6511, βαδβαιθ ᾿ρ 515. οἵ 
ΘΠ] ποσὶ. Βορίδειιπη ΘΟ ΠΟΘ ΑΪὰ5 
ὝΟΥ6. ΒαρΘγαυ τ. 

Εδοίαμπι πο δῇ ΟἸγρ. 88, 4. 
δυο Ποηΐθ ϑδίγαίοο]θ, πΠΌΠ56 ἴοσο Εδ- 
Ῥυπάνῖο, απππ Το π θα 66] ὈτᾶΤΘη- 
αν, αὖ ἀἸ ἀΑ 56] 86 ἀοοομξ, ἃΠΠῸ 
ὍΠῸ ΘΧχ Α ΟΠ  ΠΘΏΒΙ ΠῚ ΘΟΙΠΙΙ5510Π6 
Ῥιδοίθυϊο. ΤΊ 5115 ΘΏΪΠ ΤΠ ΡῈ Ϊ5 
ΕΟΙΉΪηϊι5 6χ Οἰν δ 15 βίδέαι τηὰλίο- 
ΥἼ Δ ΠῚ ΔΥ{15 5101 ΘΠ ουοί, 6 ΟἹ οι 5 
(Δ! ΠἸβέγαΐο Πα ΐα σο  ὈΙΐα5, ΓΘ πειθοῖ 5 
Ροσρία οπμμὶ σομηοθαϊαθ ᾿ἰρθοτίαϊ 
᾿ι5115 Θϑΐ, γα 6 Π.}}}π8 ΟΠ] Θ τὶ 
δ Ρομα 6.15. σοΟηςΘΙηΡΕ15. ἈΥΡ Π]6- 
{ὰπὶ 5101 5Βιτηρ51, (πο ποηά πηι 60- 
ΠΊΘΟΥΣ ΠῚ ααἸβα πα πὶ αὐ ηρογο, πο- 
ἀπ) μου ϑοίατο δαβι5 ἔπογαΐῖ, Π 65 
ΠΡ ἃ 5. Δαΐθιη (11 5 βοριπηΐ, 51] 
ἸΠ ΡΘΉΪΠΠῚ ΠῸῚ ἀθοϑέ, ἴρ50 οοηδέα 
5810 84] βυϊημηδ, απ Θα16. ἔρυυϊ 50- 
Ιοηξ. [Ι΄ Αὐἱβίορμαμὶ σομερι, 
απππὴ ἴῃ ἀπ} 115 ἃ 5, σομηΐσα δὲ 
ΟἾΝΠΠΙ, ἀγοῖθ σομϊ πη ρ ΘΠ 615 ἄὰχ 5115 
γ Ποῦ οὐ Ῥυ 0605 6556, ἀππιαῖια 
ΥἹΓΟΒ ΤᾺ] 05 5816 Γὰ ΘΟ ΠΙ5απ ἀον- 
ὀαθαΐξ, ΟἸνΊθ5 5115 ἁποίου ΡαΌ]1ΟΙ 
ΘΟΏ 5111 οχϑιϑίοσο οαρογοῖ. ΟἸνια- 
{15 ἸρῚ Γα} πη ]ν οὐ 58 6 βίαι, οἷ 1η- 
ἰογουαΐ, νἱντ 5. να]! ἀϊβαιο οο]οτὶ- 
θ5. απ|Ὰ}15 οδϑδϑί ἀθριηχὶ ρορι]ο- 
απο ἀον!ἀθηά απ γα 11, τη] ατι6 
ααθπὶ 111ἃ 5101 ἐπτου θη οὕ ΟΠ ἢ ΠῚ 
ΤΟΥ ΠΊ ΚΟΥ ἢ ἀδττ πὶ διοἰ οὐ Θ ἢ] ργὰ6- 
δοοναῦ, ΟἸθομθηι ἰαηατιατη ΟΠηηἷ- 
ἘΠῚ ΤΠ] ΟΥ̓ ΠῚ Οδτι5βδτη γ ΠΟΙ 6 ἢ Ε15- 
51ηὴ6 Ἰηοαβαν!ῦ δὲ οχ ρυϊποῖραία ἴῃ 
᾿πἤπηπ πὶ ἸοΟοαπι ἀο γι θη τὰ 6580 
ἀοοαέ, 

γ᾽ ουβαίαβ Π80 ἴῃ γ6 Αὐ᾽βέορῃδηο85 
1ζὰ 65, αὖ οχ ἰθρ ἃ.γ{ Ομ δ 561]- 
Ὀθηάα, τοτὰαπὶ ἱππαρῖποπὶ γουϊίατὶ 
αατάθπιὶ ἈΡ οππηΐ ρᾶτίο σοϑροπάθη- 
ἴθπη ρΡγυοαοτοί, 566. ΘΔ (6ΠῚ 11 ΤΠ 115 



ΧΧΙῚΙ 

το] ]οτϑέ αἴα 8 ΡΠ 5 ΒΌΠΊΠΗΟ Δ]- 
τὶ ἔογσνοσα γϑπθπαία απαβὶ [6] ἴῃ 
ΔανΟΥΒΆΓΙΟ5 τηϊ ἰογσοῖ, ΝΙΠ1] δπίο 
ἃ Ροσία ἱπνοπίαπι απ ὀχ οορὶ αἰ απ 
65, αποα οπηηΐηο Δ]1Θ μα Οἰν 108 
ὙἹΘΟΥῚ μοί ἰδββοί. ᾿ 
Α΄ ποιηθ πάσηι ἃ0 ἘΠ αΙΕΙθιι5 

ἀοααχῖξ, τὰ }}1 6. παμηοτο ᾿πν η 115, 
(αἰ ααΐθιι5 ἰοιῃροσῖριι5. θ6]] τα Ρ- 
ἸΟΡοΟμ ἢ 5ἰδ πη ΚΟΥ θα ζαγ, πη] ΟΥ̓ ΘΤῚ 
Ιομσο απιᾶπὶ ἀηΐῖοα ΑΙΠΘἢΪ5 ροΐθῃ- 
τατα οἵ «ποίου! αΐοπη ἡδοῖ] ογαηΐ, 
ἀποπΐδιη 51 ααᾶπη40 ΠΤ, ΟΘαδΔΟΠΊΟΙΪΪ, 
αποα ααοίαπηϊ5. ΠΘΙῚ βο]οραΐῦ, τπ5- 
(ας 84 τηοοηΐᾷ ϑοροββίϑβοηΐ, 60ῃ- 
{γα 605 ἀγθοι {πἰα] απέιν οὐ ἀοἔοη- 
ἀοραηΐ, θοαὰθ ἴῃ ποροίϊο Του 1551- 
1105 5656 ὕΓΟΡανογδηΐ. οἵ. τη. 
46 Εφαπ. Ατι. Ρ. 45. ΗἨο5 Αὐϊβίο- 
ΡΠ Δ η65 ἰΐαᾳ σοΙοὈταΐ, πῇ 60 ΡοΙ 551- 
τηπτ ἀππ06 τι51] ἢ Οἷν 1 ΠῈ ΡΥ ἔθη 
ΘΟΡΠΟΒΟΔΠηι15 οὗ Π]ΔΡῊΪ ΔΘΒΓΙΠΔΤΟ 
αἰβοδτηῖ5, Τα το ασα 6 ΡᾺ] 106, 605 
Βθοῦπὴ (ὁ ἰοΐὰ οἰν τα {15 γα 0 6. ΘΟ η- 
ΒΘΠ ΕΣ 6 ΒΞ ΟΒΟῈΘ ἔπΈο 05 οὗ ρΡίΓΟΠΟ5 
6586, οἵ, 00 344. ΝΘαπο ρτορίογθα 
ῬΡοοσίδῃι ρᾶτγίιτη 5ίπ4}} ἀοοιβαγ αὶ 
ΟΠ απ Οἷτι5 απ σΟὨϊ τ ἰϊο πο ἴὰ- 
ΟἸΙΟἢἾ5. Δ]1ΟΠπ5 ΘΟΠΊΡΆΤΑΤΟ Ροΐοι- 
μλ5: 1 {6}}ΠσἼπητι5 ΡΟ 5, Θὰ ΠΣ 
“ἃ οὔηΐα ἰὐ]άθη αὶ ῬΓΟΙΊΡίΠῚ 
ἔα 1556. 564 ΔΙΊοστπι Ομ ππ ὈΟΠ ἃ 
ΟΠ 5118 Δα! αν τ νο] 550. 

ΘαΠηπηἃ τοὶ ἴῃ ΟἸΘΟΙΪ5. ΡΟΥΒΟΠΆ 
σοτηϊίαν, 404 τη }{158 ὁχ Ἰοοἷβ 4}18- 
ΤιιπΠι ΘΟ ΠΟΘ ΔΤ ΠῚ ̓ .] 56 116 10 5115 
ἰοΐᾳ 6Χχ ΘΟ ον 0 π6 ρμαίοί. 1)6 
410 4π86 ἀἸοἰξ, βαηῦ αὐ] ἄθιὴ ὁχ οο- 
το αἶα 6 ΠΙΟΤῸ ἴῃ πη] θη βίη ἀποία 
οὗ Διηρ!1Ποαία, 564 ᾿ΐα μη 6 σοτη- 
Ῥαγαΐα,, αἴ τηπΐατο πηϊία οὐ ἀοῇη- 
Βοῖθ πϑαῖθᾶ8Β. (ποπιοαοοιμηαῖιο 
οηΐπὶ ἀο γ᾿ θτ115 515. ΤΟΙ ΡΟΥῚ5 1πα]- 
ΟΔΠλ15., ΤΩΣ ΧΙΤΩΪ ΒΘΙΏΠΡΟΙ ΤΠΟΙΏΊΘΗΓΙ 
65, αιοα ΑΥἸβίο ΡΠ Π05 ἴῃ τπουῖθῖ15 
ΟἸΘο ἶβ5 τ ἀθη 15. δὲ ἴῃ ἰμάο16 οἷτιβ 
ΡΥΪποΙρΡ δι ἀθβουὶ θη ἦα οἴμπὴ 5ιιπι- 
Τη0 ᾿ιἰδίοτϊοο, ᾿ΓΠπον αἰ 6, Θοηβοη- 
{{, πο ἸΡϑπτ ραγίϊαμη δέ! αο- 
Οἴιβαγο ἔγιιβέσα ΠΟΙ Πα}}1 ΘΟ ΕἾ βυιηΐ, 
υοα 51 δαΐθπι ἀσοιγαΐο ἰῃἴου 56 
ΘΟΙΠΡΆΤΑ ΟΥ̓ Πλϊ15, ἀπὰ6 ΒΟΥ ΡΙΟΥ 
Ῥυπ θη ΓΙ 5βήτηϊι8. δὲ ΠΟ 1} 155ϊτηῖβ (ὁ 
ἀοίδεῖβ 1Π1Π|ι|8 Πἰβίουία δηδιχανῖ 
ααδθαῖρ ΑὐἸβίορ δ η05 1518, ἑδηΐα 

» 

ΡΕ ΨΙΤΑ ΑΠΙΒΤΟΡΗΛΝΙΒ 

οϑὲ βἰτη τα ὁ αὐτί αβαπα ἱπηὰ ΡΊ 15, 
πῷ Ροθίδο οουπ ΘΔ πὶ Βου υ]5 αα]- 
ἄστη, 504 γϑ1γ15 σου 56 π6 60]0- 
γἶτι5. ἀβαπη 6556 ᾿π|6 Πρ πητι5. οἵ. 
Ποβοπου Γπο.}».9290 544. [πὶ ΠῈ1ΠῈ 
ΠοΙήθη ΡΔΡΒΙΆΡΟἢ 5. ὙΠ ΘΙ ΘΗ ΓΔ Πῇ 
Ἰοτα 5 451 αθβίπα 5 νοοίβαθιο 
παρα θηθδιη πηρογαπάϊααθ 14 1- 
ΠΟΘΙ τηοηδβίσαῖ. [1616 581 ναΐου- 
ΥἸΤη15. ΘΔ] απ] ΟΣ ΠΟΙ ΔΕ, 51 
ῬΟΡα]ιμ ἀθοῖρογο, τ ] 1105 πηδ ετὶ- 
αίγαίιϑ 1η1π0}15 αἰποονο, ἄοπᾶ ο- 
Ρίατγο αἸοιίαν, 51 ἀθηϊαθ θατῃ ρσδο- 
Ροΐξομῃίομι 6556, ἃ αἰνη0ὰ5 οὗ Ρδα- 
ῬΟΥΙθ 5. ΡΥ ΓΟΥ ἔονυτηϊ ἀαΐαμη, οΥὐα- 
ΘΌ]ΟΤΠ δίπι10. ΒΔ ΠΠΙΠ 6886 δἰ: 
οἸπηΐ απ Βασι Γαι πῇ ν ϑδίρσία ρου 
ΤΒπον ἀἸἄθτη ἀθίαθιθ ΠΟ Ὀ15. ΟσΟι- 
ταηΐ, Ι81ὴ (ππτὴ ΘΟΙηϊοα ΡΟΘ515 ἢϊ- 
[1] ΠΆΥΤΆΓΟ, ΟἸΠἶα ΟΟᾺ}}5 ΟβίοηθγῸ 
βροοίαῃίατη ἀοθθαΐ, ρυΆ ΘΙ ἴῃ- 
5ΕΠ{π|| Ροοία, φαοα ΡΟ δου ἔπτη 151- 
ΟἸΆΤΊ Τὴ Οἱ Ορ ρου, απ τ Πὴ [ἢ ΘΟ Υ- 
ἴπλθη {γ᾿ 115 ἀοἔοσίασ. Π1ΟΙ 
ΠΟ Ροΐοβί, 4αϑτη ΠΟ ΟΒ[15 πΐρυ- 
416 ΘΟΉΥ10115 αἰδέατ, ααατη Θοηΐοιη- 
Ρααβ οἵ Βα Π}1165 ατίθϑ Δα ΒΡ οαηΐ, πὖ 
γἹοο τη 5101 οοπιραγθηΐξ, απ 5 
1Π511115. ΟἸΓΟΌΤΩΥ ΘΗΪΤΟ. 56 βίπαρδηΐ, 
4πᾶπὶ ἔοο ἃ ἀϊοίοσία οοτᾶτη βοηδία 
οὗ ῬΌΟΡαΪ]Ο ᾿ἰΙραηΐθ5 οχ ἰη ΕΠ Π15 
ΔΏΪῺΙ ΓΘ ΘΟ 551 015 ργοιηδηΐ. ἔα οπη- 
ηἶὰ δἔἴαπη Ὀγορίογθα ρορία ρῥγοία- 
1556 ρΡαΐϊα 5 65, αἴ απὸ ἴῃ Ρουϊοὰ- 
Ιο Ἀγ Ὸ5 Θββοΐ οὗ ατι8}15 ἢΪβὶ νἱὰ ᾿ηϊξα 
οἷζο τ] παπογθίι οἰν δ 5. βίδξιιβ 
ΔΡΡΙΟΡΙπαπανθέ, οδθμάογοί, ἃ- 
6} ἴῃ ργτοραΐα]ο θέ, δ πὶ οπι 
ἴῃ Ρᾶγίθ ῃΠπηϊὰ ἀοου ἴα οἱ οσαᾶο- 
᾿πταΐθ πιδιιπὶ οὐ ἀγξ5. ἸορῸ5. ΒΌΡΘΥ- 
ΒΘ ΘΒΒΕΠῚ 6856. ΤΠ ΘΓ ΟΥ τ ΤΠ ΠΟΘΙ 
οὐ νἱνξπξιμη ΥἹΣῚ Πα }} ΟΠΊΏἾΠ10 Τα- 
ἄοπο μα θα. οἵ, ΒομίΖζ, ἐα5 Κο- 
γιΐξο]ιο, γν. 150, 

Ῥδῖιοῖ5. ας ὰπητηοο ΝΙοΐδπι οἵ 
Το Οβίθμθ πη ΡΟΥβ Ἰηχὶ τ, ΠΟΤ ΕΠῚ 
ΑἸτογατη {πη ] πὴ οἵ 5. ΡΟ ΒΕ ΠΟ ΒΌΠῚ, 
ΔἸ ΓΟΓ ΠῚ ΗΠ] ΒΊΟΥ ΠῚ αὐ θη, βορὰ 
ΟἸδομὶ ἱπηρᾶσθη ἔϊββα ἀοοοῖς: 
τηΐητι5. ταἰγαηααθ. ραίτα 6. Βα] ἴθι 
Γονετον {πο Υὶ 4 8Π| 518 ᾿ρΡΒΟΤΆ τη ἴπ- 
οομημηοαδ Γϑιηονοσο νθ}]6, βοα Ρο- 
εἶδ Ὑἱγ15. ἈΠΠΠΠΙΟΓΑΤῚ ΠΟ ΌΘΤΟ δι ρηΪ- 
ἢοαί. οἵἁ, Πότ. 48 Ρ618. ΝΊοῖδο ἃρ. 
Αὐἱβί. 



ΟΟΜΜΈΝΤΑΤΙΟ 

{{πἰνούβαια οἰ ἐαΐθηι (ἈΠ 811] 
ὉΏΘΤ ΠΟῸΪ5 ἀοπηαιη ἀΘ βου ρβι, αὖ 
ῬΟΡΆΪα5 οατῃ Ποτὸ (σύνϑετος εἷς ἐκ 
στολλῶν, αἱ ΑτἸδίοίθ 65 411). τηΔρῚ- 
βίγαϊαβ. ΟΠ 5ΘΥΥῚ5. ΘΟΙΏΡΔΙΘΏΓΕΙΣ, 
ΠΌΟΤΠῚ 6 ΠΠΊΘΙΌ ΠΠ115, ταῦ ἴῃ Τη8- 
Θ᾽} 15 τη 1}115 ΘΥῚ ΒΟ] οῦ, οϑίθυ!β ἴτη- 
Ῥοταΐί. Ῥορυϊὰ5β ἸριτιΣ τὸχ δϑὺ 
ααοαἀδηημηοο (γν5. 1114), ἃ ουϊὰ5 
παΐα οπηηΐᾷ ρθη αἀθηΐ, ΘΠΙ56116 Ἰτη- 
ῬΘεΐατη ἐυτα πη] 51 Π}}}ΠἸπππτὴ. Οο- 
τη θαϊδ6 Ποο δὴ ργορίογθα ἃθοΙη- 
τη 55] τηατη δύ, απο απὶ ἀρπηΐ,, 
Δα σθηὰ5 56 ύν]6 ρου ηθηΐ, απο, 
ΔῸ ΟΙΠΙΙ ΔΏΪΤΩΙ ΠΟ] αἴθ οὐ νοτὰ 
Βυτηδηϊίαΐα τοπιοίαπι οορταίαν. ΔΙῸ 
ΤῸ ΟΡΤΪπι6 Ἰηϑυπέπ| Θβί, αποά 
ῬΟΡαΪὰ5 ἴῃ οὐσα]ίο ἰαἰθῦ: β5θυνὸβ 
γ]θιητ5 ᾿ηἾΘΥ 56 ἀἸΒΟΟυ 65, 510] 1- 
510] ηΐθ5, ἀΠτιπὶ ΡΟἴΘ ἢ 15511Π11Π], 16- 
ΠαΟ5 ΟΡΡΓΘ5505 ΟἸΠΠΪΟ 6 ΘΟΉ51110 
ΡῬυϊνγαΐοβ. Ηἰβ ΠϑΥΥ ΗΓ Ό115. 56 Π ΘΙ 
ΘΙ 6556. ΠΠΟΤΟΒΕΠῚ, ἱΠΊΠΠΠΠ (ΠῚ, 
Βατααβίσατη Δα ]τηι5. οὑϊὰ5 στὰ- 
ἄδιτη Βα Π10 115 Ὀ]ΔΠ α1{115 Οὗ Τη]5 6.8 
Δα] Ομ ἔα 0116 ΘΟ]]ΠΠσ 85, ΑαΘΙὴ 
Ρτδθβθηίζίατη νο]αρίαϊαμη ΠῚΘ ΘΟ. Ὶ5 
ΘΟΥΤΓΆΙΠΩΡΘΙΘ οὗ ἄθοῖροτο ᾿Ισθαΐ, αα] 
ἀθηΐαθ ρτοηι5 84 ΟΠηΪὰ ΟΥ6- 
ἀοηα8 5ΙΡΥ νη γοο65 δὲ οὐϑοῖ ἃ 
Ποία 5 ρ υβθ ο56. πα γα οὕ 5668] 
Θοηϑαθνοῦῖί, ν]ά. 40 544. 690]]. 1110 
564. ΑΟΘοΙριμηὰ5. ἀθἴη46 Ἰαίθ 615 
ΥΟΡΉΠΙΠῚ ρϑίοσθ, ααρρθ αἰ ΠΟῚ 
ΑἸΠμοπὰ5 βοϊατῃ ρα θυ ηθῦ αἰν115- 
46 ὉΓΡ15 ργαθϑι θαΐ, 564 θά 1ἢ- 
51.8.5 ΟἸΏΠ65 γοραΐ, ροίθϑία θη 116 
5Έ8 τη ἰδ οὐ 84] Οδτδ πη π5686 δὲ 84 
τορηατη λυ ΟΊ ἴθ .56 οχθη 616, 
οοριίοῦ οὗ, 110 5ᾳᾳ. Ηΐπο ρορα- 
1πι5 τη ρ..0 Δα] ΔῊ 1} οὗ ἀσϑθηΐδη- 
ὑἰπατη ὨΛΙΠΊΘΙῸ οἰποίι5. οϑὲ, αἰ 80. 
οἷα Ἰαΐθσο ποὴ αἰβοθάθηξθϑ ἴῃ (165 
ΤΠ ΘΒ. ΙΏΟΤΘ5. Θ΄'15. ΘΟΥΤΙΠΩρΙΗΐ. 
Ηΐηο σομηϊέθβ ὩΘΟ 551 Π105 ΤΠ ΧΙ ΠῚ6 
1η ἀ6]10115 Βαθοῦ, απο βδίτηοβ, ἴπ- 
ΑἸ  551Π108, ῬΘ5511η05 ΠΟΙΏΪΠ65, ΘΧ 
ἸηΐΠπλὼ Ρ]6 06. πδίοβ, ΘΟΙΠΠΠ ΠῚ 
1 θυ αταπι οχρουΐοβ, ἃ βίπα 115. μὰ- 
μηδ α15. οὐ ἃ ΟἸΏΠΙ οὐ] 016 
ΤΘΙΠΟ 551Π105,. οἵ. 190 564ᾳ. Ῥοδβίθα 
ΡῬτοαϊῦ ᾿ρ56 ΡΟρΡαΪ 5 ἴῃ ΒΟΘ Δ ΠῚ 68- 
416 ατι86 αἰχὶ ροοία οπηΐα ἀρο πα ὶ 
οὐ αἰοοηαιὶ ταΐϊοηο βιὰ Πποα] Θη{15- 
51ὴ6 σΟΠΙ ΡΥ Οθαΐ, οἵ, 128 564. ΗΠᾶθο 

Ϊ 

΄ ΧΧΙῪ 

ἴδτὰ απὸ ρΡοσία νουΐουθ ροΐουδς ̓  51 
Θηἶπι ΠΪΠ1] ἀΟΠΪ 5 ΗἶδῚ ΒΘΥΥΘ5 
5π05 τησίαϑϑοῦ, Δ βαϊαΐοιη ππτη- 
ατιατη τα 5561, Ροβίαπϑιῃ ᾿ΡΊΓαΣ 
Π14 15 156 γ]1, αἰ 165 ἀοιηθβί ἃ 5 
οὐ Ἀγ 1 ]Π]}γ 65 παοαβαπθ {αἰΐα5. ἔπ6- 
γαῖ, ἃ ΡΘΊΟΤΘ ΠΟΙΏΪηΘ ν]οίτι5 δῦ δὲ 6 
ἀοιηο οἱθοῖαβ, 1186 ἀπ] 46Π), 
4π886 αὐ νὰ Ραπϊαηΐαν ρΡοϑβίαϊαί, 
ΘΟ ΨΟΙῸ ΘΟΙΠΟΘΩ 86, 488 ΠΟΙΏΪΠ65 
«ἃ ΠΑΡ αΐθιη ἀπ ΟΟ 6 ῬΥῸ ΠΊΆΠΘΙΘ 
8πὸ ἀθρϑξ, νϑύϑ βαίιβϑίαοξατη δϑί. 
Τροία ᾿ρὶταν ΑὐἸβίορ μη 65 ΓΘ πὶ ἴδ, 
ἴῃ ἤπ6 1η5{1{{π|0,. πα γἹΟΊΟΥ δ πγἝ τὴ 
518} 5100 οχαϑέ, 84 θΟη 8 ΠῚ ἔτι- 
Θ6η τϑά θα ᾿ρβαμθηη 6 ΠΟΙΆ Π ΠῚ γ6- 
οοαπαῖ. [5 ραν νϑίθυθ 1πΠ60]6 
Ῥοβιία ΠΟΥ͂ΟΒ ΠΊΟΥΘ5 ᾿πη6π|ΐ οἱ ἔ8]1- 
ΟἸΟΥ Τὴ [ΘΠ ΟΥΙΠῚ ΞΡ ΘΙ ποιὰ ἢ α1551- 
τηϑτ Θχοῖίαί. ϑ1τη1] ν οτὸ ἀδίαγ ροθ- 
6. οὐοδᾶβῖο ὈγθνΊο. οἸηηΐδ οἷ 51η6 
πη ΡΊη6. τορθίθηαϊ οὐ ἀη0 ἴῃ 6ο0η- 
ϑρθοΐαᾳ ρΡοπμθηαϊὶ, αὰ86 ΤΘρυθῃθη- 
ἀοηάὰἃ πιο 56π6 δὲ ΟΠ] Τη0610 τητ- 
ἰδη48. 6556 αἸχοταῖ. {ἃ ΡΙθηδ απδπι- 
ααϑιὴ δϑύ (οί ἔα θα] ἃ πο ἰδπι τ]- 
αἸσα], ααδῖη 5ατητηδ 6 {πυ  1π61}15 
ΒΡΘοῖθ, ἴῃ ἤἥπθ [διηθὴ ρΓΟσαηρ1 
ΘΗΪη.5 αἴὰ οσσα]ζαία5. ὙἹ] ρΡδίυ 186 
ΔΙΩΔ ἢ {1551Π}1 γισξαςα πη π6 οὗ ΤΟΥ Τη 
ΡΓΔΘΟΙ ΔΙ 5ϑ πη τ τη (6516 710 αὖ απ 
τη ΧΙΠ16 οαρίϊ. Ναησ ἀθιημαπ ΑΤἸΊ- 
511415 οὖ ΜΠ ΠΕ 8.415 ΤΊ Θ ΠΟΙ δϑῦ δ πη- 
α4π6 ΡΟΡΈΆΪΔ.15. ΠΠΡΟΙῚ ἔοστηδ πὶ Ρᾶ- 
τοΐδοϊῦ, αα86 Ἰρ511|5 ΘῃΪπ10 1η5166 - 
θα οἷ. Βομέζ, εἰς ἸΚοηγιΐδοϊιο, Ῥ. 
105 544ᾳ. Αρδίθυηδο ἴοἕαν. ὉΓ15 
δ᾽οτία., δοία 5. δίππι5 Π1οοὲ Ρ] ἃ ]Π}15 
Π18}15 Ἰα θοΥ δ 15 τη ρηϊία 0. απαθ- 
ἄδηι ἴῃ ν1{115 οὕ ἴῃ νἱστα 1 0115 ΘΟ ἢ 5}1- 
8... ΤΘΥΠῚ ΘΙ ΠΘῊ {551 Π] γα πὶ 10] 
οἰΠογθηΐαιη. σορῷ ὃχ ἔα τ ρὰ5 
ΠΟΣῚ ΠΊΪη15 ΘΟρΠΟΒΟπηΓα ΟἸ8ΠῚ 
Ροθίδθ μΟϑ[11 νἱσίπι5, ἸΠ ΡΘΏΠ ΠῚ, 80- 
(ΟἿ Τὰν 115, 4αὶ οοπλῖοδ ἀτίο δα- 
ἴαΐα5. Ρ] ασ]πηᾶ 586 Ρα (186 σοι ἃ, 
Ραγδίπ πη 6556 ΡΟ βααβατη Πα Ὀ6(. 
Ηδο ἰριταγ ἴῃ οοτηοοαϊα βρθοίδη- 

{ΠὰπΠ| ὩΠΪΤηϊι5. Πα βοοσθ οὗ τηο]6- 
5{18Π| 56 Π {1786 Πα Πα τ ἃ τη ρμοαϊῦ: Ρ]α- 
τη ΘηΪπΠὶ ΠΟΥ ΠΟ πΠΟ Δ ΠῚ Υἶβα 
δας πα Ἰα Ργοιηπηΐασ: ἀβάπο δε 
αἸ ΕἸ Π1Ὸ5 ν ΘΥΒῚ15 ΒΌΒΡΘηδδ δῦ οχρο- 
οἴαίϊο; ἴῃ οχίγοιηα δαΐοπι ρᾶτίο 
γοὰ πσαοαϊα οσσαγγπηΐ, ἀσπη Ρο- 



ΧΧΙΥ ᾿ 

Ῥαϊὰ5 {πστόμο απαϑὶ ἀγαθοῖο [π5]- 
ἀθὴ5 τἀ βαπὴδ αἀπδοάτι6 ΘΥ̓ΘΒΪΓΕΣ 
Βα] 406 οὐ 5Ρ65 ᾿λο ἰββίπια οἵ Β11|ὰ- 
τὰ 5 βαιημηα οχοϊζαίαν, 

8. 6. 
Αὐβέοριδηἶβ Δαν 58 111. 

ἘφαϊΡ5 ἀοοίῖβ οἐ νἹοΐουϊα 5Ρ|6ῃ- 
αἰαϊδβίηα τοροσίαία Αὐ βίο Δ 65 
γἰαπι 5101 βαδιη Δα ΡΥ ΘΙ μὴ 
51ὴ8]} οὐ τηπηϊογαΐ οὗ Ορβορβογαῦ: 1]- 
1π44 ααΐὰ 5] 4115 τη ρι Δα αϊὰ 5πἃ 
νἰσίαΐο αϑϑοαιιαίτι5 Θδύ, Δ ΠΠΠη0 ἴου- 
τον οὐ δουΐοσο ἰᾶθοτ 5 οὐ ρουϊοαϊα, 
αἶγα βοϊθέ: ἢοο, ααΐᾷ ΥἹΣῚ ΘΧΙΠΊΠ, 
πηὰρπὰ ἰδπά6 ἀοοορία οὐΐαπὶ 510] οἵ 
Ἐν Ια ρᾶταηῦ: αποα αἰ απηατιθ 
Ῥορίδο ποβίνο Δοοια". 

Αο ρυῖηο αὐϊάθπὶ ἀαδουθ πὴ 
1060 δβὲ, αὐπἱὰ ΟΙθο, απὸ Αἰμο-, 
τἷρ σοιμπογαπίο οοιηοοίίία ἀοοία, 
δβί, δριτανϑυϊί, ααὶ ἰάτη θ Ὀν ]ΟῊ1 15 
Θα5, αἀοὸ ἰδιηροσθ ΡΥ ποιραίαμη 
Αἰδοία θαΐ, (ὐ ΠἸβσαΐαπη ραρηα- 
νϑγαΐ, ΠΟ γΘΙῸ ΡΥΪΠΟΘΡΒ5 ΟἸν ΙΔ 15 
ζαοία5. οαπὶ Τ᾽ μΘμ βίο οὐ Ῥουϊ- 
ΟΪ6. ΟΠ ΘΥΥ ΡΟ556 5101 ν᾽ ἀθ θαΐαν. 
θη πῇ 5] γθυῖη δέ, αποαᾶ Αὐϊβίο- 
ΡΒ ᾶπ65 ἀοοοθῦ, οαϊσπηααθ ρμοξπουϊ, 
Θατῃ {65 Το ἀθγ ῬΆΤ ἃ Εἰ 551 1] ΠῚ 
ἔαι1556, 1ἴα πιὸ ν6] π0 Ὀ1ΠΠ155ἴτὴϊ ααὶα τι 
οὗ ὀχ] 6 ἢ ΕἸ551Π}1 ὙἹΠ ᾿ΠΠΡΆΤ5 6] 58 
6556 ΒοηΠγοηΐ, ΠοΟ ᾿ηοπηθηΐο Ροϑβί 
Αἰ Οἰββ πη πὶ σΟὨΓατπ 6] 1 τὰ οἵ οΥἱ- 
τηΪ μα ΠΟ Π ΘΙ, “ΠῚ ΘΟΥΤ ΤΟ Ἶ5 ἢ 
οἰν!αΐο Ρθβϑϑίπηθ σα θονηδία οὐΐδθὶ 
ὙΘΥΙι5 Διιοἴου ΠΟΙ δ τ|5 Θϑϑοῖ, "ΤῸΥ- 
5115. ΟὈΙη 56 Υ6 οὗ βῖπθ π|10 π|0]- 
Β6ΟΠαΙ βπαϊο ἔθυυϑ τη] οαϊοία π ΟῚ 
Ῥοΐίοσαί. (οηβαοθαΐ ααΐάοιη ροοία 
᾿υααϊζατη {πῖ6]α, αἰ ργὰᾷθ οοίθυ 5 
ΟἸδοιὶ δανουβα δ ηΐαν, Ὡ6Ὸ ΤΠ] ΠΟΤΘ 
ααδτη 'ρΡ8586. οὐἷο {Πππὶ ΡΟ ΒΘ πα 
Ἰᾷᾶπη δηΐθα ἴῃ οδιιδδα ἐπογαηῦ, τπὖ 
ααϊηααο ἰα] Θἐἰ5. τη] οἴαγοίαν. οἵ, 
ἘΠ ᾺΖ56}6, ιιδοβί. ΑὐἹβίορῃ. 1. Ρ. 
Θ0Β. βαᾳαᾳ. ὅδα ααὰὰ ΤΠπον αἰ θ 
ἰοβίθ ἰοΐα5 ΡΟΡΪ 15 Θατη Βροοίδε5- 
βἰθπηαιιη Πα θογ οὗ οὗ Δ6 βυιητηᾶᾷ ατι86- 
4 πππθτὰ νούδτ ρουρογοί, ΟἿ6ο 
νΟΤῸ ᾿ἰοσαπὶ αἸ Οὐ. μοϑβοῖ, ΠΟῊ 
ἔδηη 5101 ααϑτὴ ᾿0 51 ΡΌΡαΪο αὰδ6 116 
αἰχίββοῦ ρου! οϑἃ 6558, Υἱχ οτο- 

Ἰ 
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οοπϊπποΐοβ. ἐπι θα] πέπιπιὶ ᾿βέατη δὲ 
οΙοααοηΐθμη ΟΠ ΘΠ} ἃ) ΟΠΠΐ 60- 
πϑία ἃ δϊηουο Ροἴμ 1556. 

ΝΆΠΠ5. δαίοιη ἀπ ΙΔ 4] ἸοΟὰ5 
οβί, ααϊα ΟΡ 5 ασ πὶ ααϊάρτη, 568 5αξ- 
Βοϊοπΐθπι ΠΟ] ρΡοθίϑθ πϑυγδίϊο- 
ΠΟΙ 5 ΡΟΥΘ556 Β0ΊΠ}1|5., ἀΠᾺ6 461 
Ὁ]ΠΟΙΒΟΘμαΙ πηοᾶάστη ΟἾδοὸ Ρτὸ οοη- 
βΒαθία αἴ η6. σὰ 5101 οἰθρου αἰξοὶ- 
τηῖ1ι5. Το οΥ ἀ6 ἸοοΟ Υ ΘΒΡΆΤΠΙ, 
ααδὴ ἔα θα] απ Ατηϊπΐα ἀγομομπίθ 
1,6 η8 615 ἀοοίδιη 6556 οοῃδίδε, γ858. 
1284. 1291, πὶ ροοία σοηβίοίαν, 8 
ΟἸδομΘ 56 π}}} {15 ΒΡ οί ΕΠ 05 γν6- 
χαίατη Ρ]ρΆΒΟΙΠΟ 5101 ᾿πῆϊοΐα 5 6556 
(ὑπετάραττεν ἐπικείμενος καί μὲ κα- 
κίαις ἔκνισε" καϑ' ὅτ᾽ ἀπεδειρόμην, 
οὐπκτὸς ἐγέλων --- ϑεώμενοι). Υὶ αΥ15- 
51 Πη ΠῚ} ΘὩΪ ΠῚ Θέ, αποα ΒοΥρ κι 5 ἃΡ. 
ΜΙ οίη. 11. ν. 991 ἀδιηομηβίναν, δὰ 
ΡΥΪΟΥ ΠῚ οδτι558Π), ἀπ8πὶ (Δ Π|5ΐγ τ] 
6556 αἸΧΊΠλῖ5, πα 66 ΠᾺΠ1Ὸ τη οὐ ο γα 1 
ῬΡΟΒ56, 5604 46 ρΡογίοαϊο Αὐβίορμα- 
ΠἾ5. ΒΘΙΙΠΟΙΘΠ 6586 ρΡοβὲ 65 
αἀοοΐδιη πὰπῖο ραγταΐο. [)οἸθιηῖ5 8ὰ- 
ἴθ, αποα πο ΔΟΟΙΓ Επ|5 τ τη 86- 
ΘἀΌΔΠ 15. ΠΟΥ Ἰ551 Πη8 Πὶ 1515. 1 Ὑ θυ βὶ- 
115. ΠΟΡΪ5. ρου. Ηἷπο {πουπηΐ 
αᾶθδο, απ ρΡοθίδμῃ 050 ἴῃ {πθαϊτῸ 
νου Θυ τι5 Ρα]βαϊαπη 6558 510] ρου- 
βιαἀογθηΐ, αἰ Βοαο Ηϊβέ. Ρο065. ΒῪ. 
ΠῚ, Ρ. 228, 90}}. Ηϑιυιη. 46 Εααέ, 1. 
Ρ- 10 544.. 1ὰ ᾳαοα 6 56} 18 5115 
αατάθιη 1π τπθηΐοη νοηϊί, Ἰἰθοίο 
ΡΙοσαθθ ἀθ δοοιβαίοπο οορὶίᾶ- 
ταπέ, τῷ ον. 1... Ἰὴ απὰ Ρμοοΐα 56 
ἀρἔρμαονο ἃ ΟἸΘομἶ5. Οὐ͵ο Υἱχ ἃ 6 
Υἱχ αατάθη ροΐπον. [81ἢ 5ῖ αὰδ6- 
ΥἾΠλ115, ἤᾶθο δοσιιβα 10 απὸ ροτίϊ- 
ππιθυϊξ, Ροθία απ! θη Ἶ}}1} ΟΠ μΪηΠ 0 
αἰδ, πιημθ σου αὐ! πα πη ΘΟ]]Πρἃ- 
[ὰγ: ῬΓΟρΡίου νοσθπὶ κακίαις ΠΙΘἢ- 
ἴοσιι5 δἃ νβ. 1280 κακίας ἃ ΟἸδθομ8 
Θὰ ἃ ΟΟΙΙ58 {π|ΠῚ 6586 Οοηβοέ; 6Χ 1185 
ααΐθιη, αἀᾶθ ΒοΠμο]ϊαβίαο αἰ ν ο 815 
Ιοοἱβ Δα ποίασιιηϊΐϊ, 51 ααϊα νοσὶ γϑῪ- 
158. Θουπ δαθοβέ, ξενίας γραφήν 
ΑὙἸΒΓΟΡΉ ΔΙ ραναΐδπι 6556. ΘΟΏΪΟΪ 
᾿Ἰοοῖ. Ὑ ΘΥΙβ 116 αΐουη οβέ, αποὸ- 
πἶδ πὰ ἔδτηα 46 ρουθρυῖης ΑὙἸβίορμᾶ- 
ἢΪ5. ΟΥἹΡΊΠ6 ἴδηι Ἰαΐο να] ρσαΐα οϑῦ, αὖ 
᾿ἃριια οἴηπο5 ἔοτθ, απὶ 46 νἱξα Θἷτι5 
᾿ΟΧΡΟΒαθσμΐ, ΘΟΠΠΠΊΘ ΠΠΟΥ̓ Οἴπι1, ΘΔ 1|5- 
᾿58Π| Δ] πὰ πὶ ΡῈ] σαπη θὰ ἀ6. ΓΘ 

ἀἸ 0116 οδὲ ν 6] ΟὉ Εἰ ααϊ65 απ ρμοοία  οογαῖὰ ἰπαϊοῖϊθα5. ΟἸΘομα ἀποΐογο 
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δοίη 6556. [[ΔΠῈ (Π1ΠῚ 5ΟΙΘΠΊ15,: 
115. ΔΠΠΪ5. 181] ΓΘ πο τΠπ|5. αΔ 1, 
1116 5 51}}1165 ἔπ|556, ΟἸοοπθιηητθ οἵ 
οἷπ5. ΤΟ ΟΠ ΘΠ ἸΠΠ ΡΥ] Π15. ΡΠ ΠΡ Ὶ ΠῚ15 
14 ΟΥΙΠΉΪΗ] ἔθ οἴ556, 4] ΔῊ] βίαξαϊ ἐ8}6 
4α1α Ππδο ἴῃ τ6 ἱποουίδ ΠΙοθαί, ὅ'6α, 
4ποα βδορ ββϑῖπηθ ΠΟΥ ἢ15 ἴῃ απ86- 
ΒΕΠΟΏΙθτι5 ΒΟ] οὕ, 151} πο ο ΗΪδ1 οοὴ- 
Ἰθούασαμη ΠΟΘ δ 6556. ΘΟμΠίθη- 
ἀαπὰ οὐ. (ὑδίθυαμη ἰΘρΘ ΠῚ ΠᾺ]]8 ΠῚ 
ΟἸΘΟΙ 5 ΘΧϑ 1{1556. απ ΘΟΙΠ ΘΟ ΙΔ 1 
οοοτοργοῦ, δα Πασιάππὶ ροναπχι 
Οομθοίιπ5, Ρ]δΐ. οομι. γ611α. Ρ. 29 546. 

Ρχαθίογθα αἰ{Π01}15 Ἰοοῖι5 δῖα 1η- 
ζοΥΡυΘθ5. ρΡιορίθγθα οβϑί, αποὰ 
ΑὐἸβίορ πη 65 ροϑβῦ 1118Π| 116 Π}| ΟἸΙΠῚ 
ΟἸδομΘ 56 Δ] απϑηΐαμη [ΘΠΠΡΟΥ 5 ἴῃ 
ϑυδίδιη τΘ 1556. ΠΟΠΠ11115. νἸΒ.1ΠῚ 
6556 ρου ]ρού. Αο ξαϊθίαν, 586 [816 
ααϊὰ ππ46 πος 6ΟἸΠΡῚ αποαῦύ Δ 4 Π}1- 
51556. οὖ ΟἸθομὶ Ὀ]ΔΠ ΑΙ ΘΟΘΡΙ556, 
ἩῸΠΟ ΥΘΙῸ ΒΡΘΟΙΘ [158 ἃ θ᾽ Θοΐα πο- 
γοσᾶαο ᾿ηρθίῃπ α οἴο θαι ἀθΘΡ 1550, 
(ὑπό τι μικρὸν ἐπιϑήκισα" εἶτα νῦν 
ἐξηπάτηκεν ἡ χάραξ τὴν ἄμπελον). 
1)6 ρυϊναία υἶχᾶ ΒΘΥΙΠῸ ΠΟῚ ΘΒ: 
αϑιέαν 46 ᾿ΡΥἸΒΙΟΠΘ ἢ Ὑ 65Ρ15 1η5{]- 
ταΐα, 411ὰ πὶ Θοτηο ἴα ροϑύ 1Πᾶ τὴ 
Ἰτέθιη, 584. δηΐθ γ ϑβραβ ἀαία ᾿πΐου- 
γηῖ558. (π86 1Π8ώ {πουῖῦ πο ου ΠῚ 
οβῖ. Οὐριίασπιηῦ πομη1}}} 46 Νὰ- 
Ὀϊατη ἔ θ18, αἀαδιὴ οοπῃίτα ϑοοιᾶ- 
ἴοι Βου]ρίδ η] 6556 σΘοηϑίαί: θὰ γ61Ὸ 
ἴρ58 ΟἸΘοὴὶ ᾿ηξθβία θϑῦ, απθηὶ ραα- 
Οἷ5 αὐ] ἀθτη, 564 ΔΟΘΙΙ]551π|6 ηοία- 
υἱέ, γ5. 12 566... ποαπ6 46.118 ἔα θΡ α18 
Θμ ΙΟ απ ν ΘΥῚΒ1 1116 Θϑί, απῖὰ ατιὸ 
ΘΧ ἰορουο ΒΑΡΎ ]ΟΗΙ ἀοοία {πουϊ, 
ΤΠ μ 615. ΡΟ 55 πη ]η., 0 ΠΙΟΩΥ- 
5115. ΤΠ Θ᾽. Ϊ5. ΟἸΥ1165 οΘοπ οἶα 5. 4ο- 
θη ἃ5 Οὐσαν1, 6 ἴῃ ΘΕ 5661) (15 
ϑηΐθα ΡΟ Θ55115 δὲ Οὐ] 8 (1005 
᾿ποϊάονοί, ΗΠ]5 1ὴ το θῖι5 δῖ οοπίθοία- 
ΤᾺΠῚ ῬΓΟΡΟΠΟΥΘ [Ιἰοοῦ, Αρυοο]ὰ5 
Ῥαΐθηι βρη ΠΟαΤ], ἀπ θ5. ΡΔΘΘ ΠῚ 
ΟΠ θην, ἢθὸ απαηΐαμη ΟΧ 
{τα ριηθη 5. ἴα {6]ΠΠρ ᾽ν ΟἸ ΟΠ ΘΙ 
οχαρὶίανι. οὗ. Βουρκ. ἀρ. Μοίη. 11. 
Ρ. 1120 5ᾳᾳ. Πδμπὸ θηΐ ξα θα] ιὴ 
Το πδοῖβ. Π[Θγτο ἃπηὶ Ρταθοθαθηἐ5 
(Οοἴδ ΠῚ 6586 5.11 ροἰθϑβύ. 

Ἰλοηΐαιθ ον ΠᾶΠ0 5ρθοῖΐθπιὶ δ(- 
τ] βου οοηῆίρίιν. ΑἸ οηΐπι 50 ] ἃ 
ΟἸδομΘ πιὰ]6 ἐγαοίαίο Ὡα [πἴ556. ααἱ- 
ἄτη Ρ] αυη05, 564 605 50 4] 0.0 

ΧΧΥ 

τηπέοϑ ΟΠ] ΔΙ Ἰ8 15 1Ἰβεϊπ5 ἐοβίοβ, νἱ- 
5. ΓῸ5 ΠΟ 60 {{||556. ΠῸΠῈ ἸΟ 605 οἵ 5ἃ- 
165 απ ουθί: ΠοΟ 56 πη] 656 1556. 
αῖα ἰσιαν νιἀθγδΐξ, 51 τθοίθ δἰτιβ 
Βθηςθη 18 ΠῚ πὲ 6 Π]ρΡΊΤητι5. ἃ ΡΟΡαΪῸ 
ἱπρταΐο, ΡῬτορίθυ {θη 1ΠΠπα ρου ]οι- 
Ἰὰ πη 5 βοθρ βδϑί, ΔῈ ΧΊ ] ]Πατὴ 5101 ατιοὸ 
Ὁ ἸΏ] 7115. ἐπίι5. 6556. ροϊπδβοῦ 
Ῥ Δ ΘΒΕ πη} ΠΟ 6556, ΡῬΙορίουθα 
1110 ἀπ] θη ΡΟΡα]Ο 586 ϑαθίγαχι, 
ΠΘ66 πογὰ ΡΘ.ῚΘα]8 βιιβοθρὶῦ, πππμῸ 
ΨΟΙῸ ἴῃ γ΄ 650Ρ15 δ οομῃϑβαθίπα! 6 πὶ 
γϑίθγθηι σθα τ. πο αππη ἴαοο- 
τοῦ, βίπηα! ΡΥ Θ ἢ {1551Π}1ΠῚ 586 Π8- 
ΤΠ ΓΤ ΘΙ ΤΠ 66 ἢ ῬΤΟ αν, ΠῸ 
1άθτη βᾷθρῖαβ τθροίθηαο ΑἸΠ θη θη- 
51π|ὴ ῬΟΡΙ]Ὸ ΒΘΙΡΘΙ πλαία }}}} οὐ 
Παοίαδητ! τη] Θβέϊϑιη ουθατοῖ οὗ υἱ- 
οἴπ5 ὁχ {πϑαΐτο αἰβοθαθγθῦ. 

1δπι ΘομΡ] οἰ 115 ΠΟΌῚ5 πα θο 
οπγηΐᾷ ραΐοί, ργορίου ἔα θα] τὴ Εἰ απἰ- 
ἔπη (ἸΘ Ομ Θὰ Θχ ΡΟΡῚΠ αἰ άθιη ρτὰ- 
{1ἃ ΠΟ ΘΧΟΙ 1556, 566 Δα γοΥ ΒΥ Τὴ 
50πΠῚ, Ἰοοῦ γοϊ που, ἃ νἱὰ δ 1 ἴπ- 
ΘΥΘββθ. οὐαῦ αἀθίθυυθιθ ΠΟ Ρο- 
[1556 : ΑΥἸΒΓΟΡΠ Δ ΠΘ ΠῚ γΘ͵ΤῸ απ ΔΠη- 
αι 1 {πθαΐγῸ ν]οζου θη, ΘΟΤ8 ΠῚ 
᾿πα]οῖ 5. ἃ ΡΟρΡαΪο δαϊαΐιαπι πῸὴ 
6556, Π60 ἸηὩΡἼ86 φ»Ὑ,Δί86 5Ισηϑ νἱ- 
(1556, 564. ῳ ΘΡΤΘΡῚΙ ροθίδθ οοιηϊοὶ 
ΠΟΙΏΘῊ οἵ αἸρ Ἰζαΐθιη, οαϊπ5 6Χ ΟΤῸ 
οὕ ΒΘΙΙΠΟΠΘ6 Οἴ8 ΠῚ ΟΟΥΆΠῚ πα 101 0115 
Π1}1] ὩΪ51 ΙΘρΡΊ 6 αἰοία Θχρθοίαγθη- 
{ὰ}, ΘΟΟΘΡΙ556. 
θα πη ρηδ Δ ν ΘΥΒΒΤΙ ΟΥ̓ ΠῚ ΘΟΠΟΥΒ 

ΑὐἹβίορ δῖ ΟὉ ϑαπάθηι πα ππὶ 
Τα θα] δι Θχοσία οϑέ, απο ἱατὴ αἴ10 
Ροραϊαπι οἱ ΟἸθοη θη συ Ἰο  αῇ [οπη- 
ΡΟΥΘ, Ροϑίβ αποάῖιθ ΘΟΙΉ ΟἾ5. ΠΟῺ 
Ρορογοοναῦ: ἰβάπθ σοηδίϊδ πὖ ἀπ- 
ἀδοίαιη Ροοίδο οὐ Ρ θυ ἔθ ΟΕ] Ο 15 5188 
ΟΠ ΒοΙΘη πὶ ᾿ποα] Θηΐου οβίθη!, 
ἰἴΐα ν6] ρϑυϊοα]οβίον {π|ξ. [υὙΪδιι5 
ΘὨΪΠῚ ἃ ΠΟΠΠ 1115. πιὸ να] πητ15, σα] 
τετράδε ΘΠ γεγονέναι Αἰχοτγιηΐ, 
πὰ 51.105 ΠΟΠΟΙΘ5 Ἀ}115 ΡΟ 5. {τἃ- 
αἀἸἀοναΐ, ΒΘ 116 ῬΤΆΘΠ115 ΠΟΙ Θ501551- 
5. ΡΥ νανοσαῦ, ΠΟ 50] ΠῚ ΠῈΪ15 
ΤΟΙ ταί! οηθπὶ τα], 56 ΘΕ ΠῚ 
ῬΡορίαβ ἰδ ἃ {1551Π105. 5 πιὰ] ΟἾΠ 
ΡΟΡΆΪ]Ο τορι θπάοτο πο το ποῖ. 
Αἴάαᾷθ αν η65 Πα] θη νἱτο5 προ- 
Ἰ46 πὶ, ΑἸ! ρ 5ῖαπ), ΗΠ Θυτη! Ραμ, 105 
5101 ἀΘ απ18165 ρα έθυ ζ, 56Π65 ΥΟΤῸ 
ΟΣ ΠῚ ΘΧΘΙΏΡ] αὴ 5661 ροίοταϊ, 



ΧΧΥῚ 

Μαρποίοπι, Οταϊξοίοπι, Οὐ δεϊπττη 
Ιαπο ααϊάοπι, 56 δὰ οὐ ΔΘΟΥθἃ 
ἰὐυιβίομο τηϊδία. οὐπαν. ῬΥΙΠΊΙΠῚ 
οπΐη Μαρποίθπι, ροβίααδιῃ απδηΐα 
αν θη} ἀοίατο ρυδοβεϊουϊέ, ρα ! οΠοΥ- 
τἰ πη. νου βίθιι5. ἀοβουρδῦ, ΒΘΠΘΙῺ 
Ῥτορίονθα 6 βθθπὰ ἃ βΡορα]ο Ἰηργαΐο 
αοἰθοίαπι 6556 απ ΙΓπ7, ααπῷ 11 
Βα 065 ἀοϑεταί5 ἐπουῖ. οἵ, Δ οίη. 
11. ν. 88 Ξᾳ. Οὐαίθίθπι νθσὸ ῥτγο- 
Ῥίον. αὐραηϊζαΐθην 5 ηΓΘὨ ΠΥ ΠῚ 
νἱοξουϊαυασηαιθ. τη] ΕἸ Ἐπ] 6 πὶ 66- 
Ἰορυαΐαπη ποθὴ βἴη6 τπηρηϑδ, αἰτη 151} 
ΤΟΡΥΘμΘηβίοηο, ααπιτὴ τη 1600 58Π}- 
Ρία (ἀπὸ μικρᾶς δαπάνης) Ὁ ΠΡῚ 
[65 ἀρ] θοίαν 5856 οθηβοαῖ. ΟὈπιρᾶ- 
ταηίϊθιι5. ΘὨΪΠ} ΠΟὈΌΪ5, απὰ6 46 60- 
ἄθπι ροοία ἴῃ Τ ΠΟΒΙΠΟΡ ΠΟΥ] Ζιι515 
Δἰτουῖβ αἰχιῦ (ἢ, Μοῖπ. ὕοπι. Π6]1α. 
11. ρ. 9344. Βοιρκ. 10. Ρ. 1085. Ηδ]- 
Ῥογίβιηα Ῥγόβορ. Αὐϊϑβέ. ρ. 44), αὶ 
54 ΠΠ1015. δἷηθ ἰΆΡθΟτΘ {1|515, ἀστόνοως 
παραβεβλημένον, ΘταΪμ 1556. ΡΘΥΪ- 
Ῥοΐαν, ρΡαΐοῦ τηλρηδΠ) 1η6586 οἱ 
ΔοοΥθαπὶ οὗ αϑίδεϊβ 1ΠΠ1Ππ||5, αἱ τγὰ- 
[65 ΡΙΔοπουϊί, οὐ ᾿ρ51π5 Ροοίδθ ἰυ]- 
βἰοηθιη: [4] 10 τι5. Θηΐτη ΓΘ Ριι5., αἴ 
Βογρκὶαβ τοί ᾿πα]οαΐ, βι105 αἰΐ δ6- 
αααῖθ5. ποθὴ σΆ Πα ΘΟ Δ ρ]1π5, ααὶ 
ἴδτὴ ἃ] ΠΙοταὰ οἵ Βα ὈΠΙοτὰ το ααϊγαηΐ. 
Αἀάδ αἀπδο Οταίπιβ οὐ Αὐϊβίορα- 
Ὧ65 (6 56 Ργδθαϊοασαμΐ, ΘἸΟΙΊΠῚ 
ΑἸἴον ἀπὸ 56 ἀπη05 ρου Ποθπαδο πη] 
σομηοραϊδο ἰγτα ]͵556. ταῦτα δυοῖν 
ἐν ἐτοῖν ἡμῖν μόλις ἐξεπονήϑη, οἵ. 
Μεοίη. 11. 9. 101. ααὐθιι5 νου 5 Οο- 
Ὀοέι5 46 Ρ]αί. Β6]1α. Ρ. 24 «ἃ 518) 
46 ΟΠ ΓΟ ΠῚ [θη Ρ ΟΣ ΘΟΠΪ ΘΟ ΠΤ" 
5Ροοϊοβαπ απ] 6 πὶ, 56α 1 6] 166 ΠῚ 
Ὡς Μοῖη. Ααὰ, Υ. Ρ. 29) βίδ 16 η- 
ἅτὴ ἀθαιβῖι5 οϑί, ΔἸ ον νοσὸ ΝΌΡΙ ΠῚ 
[θα] 6. ΙΔ θοσ θη Ρ] ασΙ πλπτη 56 ᾿τη- 
Ῥομαϊβδβα γιοβίοίαυ (ἢ παρέσχε 
ἱοι ἔργον πλεῖστον). Ἠο5 ἰρὶταν 
Ροοίαβ δ ἴῃ ΤῸ ΘΟ, ΒΟΠ515586. οὗ ἃ 
(ὐταῖοίϊβ ΘΧ ΘΙ Ρ]Ὸ αἰ βοθβ551556 1ης0]- 
Ἰρῖπηιβ, απο βυϊηπιαμη ΑἸ] 6 η- 
[ἀπὸ οὐ σομίθη! ! θη ἃ ΘΟΠΪΟΟ 
Ροορία τϑαπίνο θαπΐ, ποο ἴῃ ἰοοἶβ 16- 
ὙἸΓΟΥ ῬυοΙ οὐδ δῇ. ρογαθϑτη ᾿ππ|1- 
ἰθτ5 δοαπϊονθυιηΐ, 
Ῥτορίοσοα Αὐ᾽βίορμϑημο5 ἃ0 Ποὺ 
ΥἹΓΟ τη]  ἀσθ {1581 π|0 υἱταροτα πο 
οὐ πιουά τοι σου ηο ἃ βίη, 
{{ππὸ ϑηΐϊῃὰ ΔΙ απο τη] ζοττιη 

ΠῈ ΥΙΤΑ ΔΕΙΒΤΟΡΗΛΝΙΚΞ 

ἀα] 0 πλ ΟΠ] ΟΟΥ ΠῚ γ]Ἱ οἴου ΠῚ ἰδτι- 
τϑαΐπμη, οαἶπι5 οδυτηΐηδ ΘΟ] ΘΟ υ της 
οὐ ἃ οἵηῃῖθιι5 βιιηπης οπρ[αϊίαίο 
οαῃίαία ἐπουϊηΐ, πη 6556 αἰΐ ε6- 
Ποῖὴ ἀθογορι μη, ἀγα οοτοπᾶ ἰῃ- 
οοαρηΐοιη, πηουϊίο ἀδβρϑοῦύαὶ μα} 1- 
{ππ|., 511 ρΡϑυθαμῃέθιη, βρθοίαςουθη, 
ἃ) τη 615. ἴῃ ἐπ αῖτο απδιη [ἀθ1ι- 
Ἰασιπὶ ἀοοίογοπι ἴῃ βοθηδ ἔαξαστιμη. 
Εππηάθιῃ ροβίθα ἴῃ Ῥδοῖβ [θα] α 1πι|- 
ἀθη5 ῬτορΡίου νἱηὶ οαπτη ἔναοξαμι 
ΠΟΥ πιι1Π| 6586 Θπμαγγαΐ, 46 απὸ Ἰ060 
ααδ6 ἔαϊς Οὐ εϊβ ορίῃϊο, τορὰ- 
αἰαΐα 114 4 Μοίποκιο Ααα. ρΡ. 3, 
Δ Ὸ Ρ50 Ηἶ51 ἔ8 1101 ἴδπὶ ἀπάππι το- 
Ποία δϑί, ααδπηαπϑτη ἃ ΗΔ] ΒΟΥ βίη, 
1.1. Ρ. 2 απϊθα ρτοραία. Μίγαπὶ 
Ρτοξοοίο οβί, αιοα αἰίτο ρΡοθίδηη 
5101 51Π}}}ΠΠπλπιπῇ (τη ΔΟΘΙ 6 ̓στῖἃ- 
νι, ααἰ τοοίο τοὺς κακῶς τι πράτ- 
τοντας διαβάλλων καὶ ὥσπερ δη- 
κοσίᾳ μάστιγε τῇ κωμῳδίᾳ κολάζων 
ατοιίαν, ῬουΊοΙ θα 860 νλατη 5ατη- 
ΠῚ ΠῚ ΔΑΔΟΥΊΣΙ αιιδτ15. οὗ ΔἸ Γουα πὶ ἃ ἢ- 
[1αἃ186 σομηοοάϊαο Ρουϊοά τη οχου- 
515. Ῥποταΐῖ, Οαθηηαι6. 'ρ856. βἰπλὰ] 
ἴᾷπὶ ῬΥΔΘΟΙΆΤΟ ΡΥΆΘΟΟΙΪΟ ΟΥ̓ΒΑΥΪΐ, 
αὖ απ ταρίο ἐουσθ τ! οτηηΐᾷ 56- 
οαπῃ Δ ΘγΘ μΕ σοιηραταγοῦ δὲ βαπι- 
ΠῚ5 ῬΓΔΘΠΊ115 ΟἸρμπ 6556 αἸοοΥϑέ. 
δπάοπιβ ἀπίοιη, αοα ροβία πη, 
οουίϑιηϊηδ ἀ(6 ΡΥΪΠΊΟ ἴῃ ἀρ 000 
ἀδνουθαογδηΐ, ἴῃ δ η15 901. 5101 
ΘᾺΠῚ ΠΟ ΟἰἰΒΡΆΤΘ ΠῚ 6856 ὩρΏΟΥΪζ, 
γἱνἐαΐοβαθ οἰτι5. ΘΧ  Πηϊ8 5 αἰν! πτη- 
ααθ 1 ΘΘΏΪ ΠῚ ῬΥΆΘΟΙΆΤΟ βρη ῆοα- 
νι. Οταΐίηιι5 ἀπίθπι (Ἴθοηα ξ6]1- 
ΟἿΟΣ ἰηἴαπα απο, 1 απἃ ᾿ρ58 πο- 
ΟΠ νο]πηΐῃ5 Ἀρραγο αΐ, οΘοιητηο- 
ΥΟΥΪ 56 ΠΟῚ ΡΆ55115 Οδὲ, αὖ ααϊοβοο- 
τοί, 564 νυ θιι5 αποαδμηπηο ὁ α}{ἰ- 
ΠῚΪ5. τιδ8 ὩΟΥΘΥΒΑΤΙΟ ΡῬΥΔΘΙΏΪ ΠῚ 
ΘΥΡΟΙ ἰθηίανι, 46 οαϊπ5 ϑασοοβδα 
το χΧ αἰββούθιηῖβ. ΝΘο 5101 ἀοἔμιοσο 
ΛΘ Ια τὶ σουμϊοὶ ροοίδο: αὶ Αὐβίο- 
ΡΠ Δ ἢ15 ΒΙΡΟΥ ἃ Πὶ ΤΟΡΥΪΠΘΥ6. 5. π|- 
Π10 ἔουυ οσο Ομ οὐϊβῆ τ γἹΊθῖ15 δ 
᾿τη Π}]ΠΘ 5 5101 ἃ Ποὺ νἱτὸ ρουϊοα- 
ἴὰπὶ ΤΟ ΡΟ] ]οτ βία πουιηΐ, 
αδοοιμηααο αΐοπι Δαν οΒαυ 

Νοο ἔαπιθη το] δαηέ: 14 Βα θ5. ἀοοίβ 
Ρορίᾳ οϊδοις, πιὸ δὶ 415 ΡΟΡαΪ στὴ 
᾿οἰνταίαπι ᾿π 0160 Πὶ ἀσοιῦταΐθ σορπο- 
ΒΟΘΥ6. οαρίαξ, οατη πᾶ πΟ πΠϑ1η 60- 
᾿ποοαϊαπη Ργὰ8θ οθίουβ ΟἸΠΠΪ 118 
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ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙΟ 

αν οὐ Ἰθρθτο ορονίοαῦ: 14 ποά! 
ἴᾷπὶ Ρ]αἰομ ον 56 η 5558 ραίοί, αα], 
51 στη δῦ αποα ΒΟ ΠΟ] σ86 ΤΟ. 
Τουτιηῦ, πη ΠΙΟΏΥ 510 Κ.1011186 {γ- 
τᾶμμο οἰνϊ ἐδέθη ΑἸΠΘΗ Ομ βίατηι 60- 
δαϊθαντο ΑΥΙΒΈοΡ δ ηἷ5. ΤᾺ] 5. τη]- 
51550.5 ΠΟ ΝΌΠ65 50185, 5606 5]Π18] 
[05 Βχαϊίοσ ΤΘΡῚ ἰγδα 1556 Ραΐδη- 
ατι5 θϑί, Αὸ ποβίτα οὔϊδιη δθίαϊθ,. 
ααϊσαηαπο αὖ ὨΙβίουϊαθ ΑἸΒοηΐθης 
βΒπτη ΘΟρΡηΟϑοοηδ6. ΟΡΟτ πη ηᾶἃ- 
ναπΐ δῦ οἰνιίαί!5 Τουτηὰ5, ααδ6, 
ΑἸ ηἶ5 5θηβίτη οἰβουποιτηΐ, ἰη48-᾿ 
δᾶτθ γοϊιηΐ, ργαθίθν “Βτιου αἰ 61 
οἵ Αὐιβέοθι θη, 481 πηΐν 586 ΟΠ Ϊἃ 
ΘΧΡΙοασπαΐ, πδη 6 ΑΥἸΒΈΟ ΡΠ 815 6ο- 
τη α 8: ΘΟΠ Βα] πηΐ, ἴῃ 4 α1|0 85 51}- 
δα] ἀπᾶθαιϊο Ἰροἰβ᾽ ΟΟΙΠ15 ΠΟΒ.}15 
ΒΕ ΠΟ πηίαν,, οἵ οχ θὰ ἰδ τ ΘΧ 
Ἡἰιρ᾽ αἰββίμιο, Γοηΐθ τ 5 Ὁ{Ὶ11551Π18}85 
παυταηῖ. Οαϊα νοΐθσοβ ἱπάϊοαγνθ- 
τη, ΠΟῚ ΒΟ] ΠΏ 6Χ Ρυη0 απο 
Ροθίαθ ἀδίπμη οδύ ργϑθιηϊο, 568 
οὔϊαπη 'η16 οορηοβοϊίαν, απο Βα- 
ῬΟΙῚ5 Οὐδίηο 556 η 06 ηῖ6 56 ΘΙ1ΠῚ 11 
Βααρι5 ἀοοθη 15 δ αν 1556. Ρ]ο- 
τἰαῖαν,, Ρ]αυτηϊατιθ οομηϊουπτὴ οἵ 
τοΐϑηη Οοτηοθαϊδιη οὖ 5] ΠΡ. 185 Οἰ 5. 
Ῥανίθβ ἰθϑίθ Αὐϊβίορϑηθ 1ηϊίἃ- 
ἼΟπμ6. Θχρυθδϑουαηΐ. [ρ56 δαΐθιῃ, 
ὉΡΙΟαηατι6 46 586 γουθϑ οί, νἱη-᾿ 
αἸσθπι ἰΠουία 5. 586. ἔπ|556. τηᾶχὶ- 
Τὴ 58608 Τρ δ, ἀππιη ΟἸοο- 
ὨΘΙῺ 1ῃ ξαβερῖο Ροίθηξαθ Ροβίξαμη 
ΔΙΓΟ ΟἸ 551 0115. ΟΥ̓ Δ ΓΙΟΏΙ 5. ἃρ-᾿ 
δνραργθίαν: 51Π}8] γΘ͵Ὸ 856. ὉΠῚΠῚ 
οἰάθιη ΡΘρϑυοῖββο, ροβίααδπι 1η- 
(6 }115567, Ῥτοπίοθίατ, πα Α 16 πἰστιη- 
απ6. Θομ αηχ δ, αποὰ τ γοῖὰ 586- 
ῬΊΒ51Πὴ6 αἰδίαποΐαπη δϑῦ: δαμάθπι 
ΠΟΠΊΪ ΘΠ Ῥτορίθυ. ροίθβίαζθιη 11}- 
ΤΠΘΗ 58 ΠῚ, “πὰ πὶ ἴῃ οἰν τα ΑΤΠ6- 
ΠΙΘΗ 51 οὐρεϊπαϊε, Τη ΧΙ ΠῚ. ΤΠ ΘΙΠΟΤἃ- 
16 πὶ. ῬΤΟΡίου νἱτἴα ααΐοτη, αα10 115 
ΘΟΠΒΡΙΟῖ 5. δα] οἱ Ῥτορίον τηξ} 8, 
486 οἰνῖας Δ ΠΙΧΙ, Ὡθομἰ μαμὰ, 
6556 ἀοΙηοηβίγαν τ. 

564 πονὰμπ ἴμ6 ρου] οα] πατ ΡΟ6- ( 
ἴᾷ6 ηδίιπι) 6δύ, απο ΟἸθοπθ οχ- 
Θορίο ἤ6Π10 ἴθ 16 δαἀοταΐ, οἷ 51πη1- 
Ιθπὺ οἸἰδάθιη ΡΆΓΔΙῸ Ῥοβϑοῖ. Ρρη- 
αἀθηῦ ΘηΪπῚ ΘΟΠΊΟΙ ροοίαθ 40 ἀγρὶι- 
τηθηΐο, ατιοα 5101 οἸἸραμ : Τ65 ΥῸ 70 
τηᾶοηδθ οὗ ἀἴρηδο, απὰ6 οοΥδπι Ρο- 
Ῥαϊο δα ποδία", τγδθ βιηῦ: 10- 

ΧΑΥΙΙ 

605 ἰπῃοχίοβ, 40 8165 Οναίθβ διηα- 
'Ῥαΐ, ἔα πο. 6. Π181] ἢΪ5] 1 ἀο]θτη οὗ 
Ἰη ΡΘΗ ΠῚ ΟΟΙΏΪΟΙ ροθίαθ τϑαα]: 
αὐδθ δηθααα ΘοΙΠΟ 6618 ΘΠ] Θτο οα- 
Ῥίθθαῦ, δὰ ΠΪ51 1 οἰν!ταΐθ τηδρηὰ οἵ 
[6]1οἱ, ἴῃ απὰἃ ΠΟΙΏΪη65 ὙἹΠΠ15. οἵ 
Ὑἰ πε θτι5 βίπηα] Θχοϑ]]δηΐοβ νἱναηΐ 
οὐ ἀραηΐ, ᾿μνθηϊνῖ ΠΟ 50] 6 ηΐ. δὙ] 
ἰσίταν οοἸποραία, ΟἸδθσοπα ἃποίοτο 
ἀδ ΤῸΡ. ΙΝ, 11 ᾿τ]ἰαῦϊο νἱΐαθ δϑί, 
᾿Ββθοι τη φὐπϑιιθεμ 85, ΠηΔΡῸ γθ- 
Δ {15, ΘΟΙΏΙΟΙΙ5 Ροθρίαᾳ υἱ ογδβοαΐ 
οἵ βοτοαξ, οϑϑῦ οἰ νι 15 βίατα ΠῸῚ 
ἢτιΠ11}1 οὐ αὶ οοστιοβοδίαι ᾿ΠαἸΡΠΟ, 
564 51]}1πη1{α06 «αδάδμι ἢ 1Ρ5151ἢ υ]- 
{115 ΘΟμβρίοθο. δοιθραῦ ἤοΟ 0856 
ΑΥἸΒΙΟΡ Δ η65, Π60 ἰϑιηθῃ ἃ ΤῈ 58- 
βοορία γθοθαθθαΐ, 568 Ὀ] .]Π105 58- 
ῬΌΓΘ556 Ταΐαβ, Δαν ΥΒὰ5. (05 ΠΟ 
ΠΟΥ Θ ἴαγ6 οὗ βαοθ55ὰ ὉΥΓ15 5886 
τ ]Θ α] ΟΘὨ18}} ΘΧΡΤΟΙΊΘΥΘ Ροϑδθί, 
 ουῇτου οὐ σαρί4θ ρτορυθαϊθραΐατν. 

Φι Υ. 

6 Νυβρίαπι ἔαρ α]ἃ. 

ῬΡοϑῦύ ΟἸθοβθη Αὐβίορμδηθ5 
᾿Θμηδ1η Ἰηΐθι οἷν 65 ΑἰΠΘΠΙΘ 565 
ΘΟ. ΡΟΡαΪΟ τἱἀθηαάππη 5101 οἵ 
Οὐ 681551Π|15 ΘΟΏΥ 0115 ἸΔΟΘ ΔῊ ἀτη 
οΙεριῦ Μαία ογαηΐ ἴῃ οαἰν!ζαΐο 
τατρία 1110 ἐθιῆρουθ, απᾶ6 ΟαΪ0 οὐ 
Ἰην 1418. ῬΡΟΥ5Θ ἃ], απ86 σοτηϊοὰ Ρ6- 
τα] δη ἃ ΘΟ ΥΘΘ 6 οὐδοῦ: ρυδοίου 
Θχρθοίδε ηθπ), αὖ βο]θῦ, ΟΠ Ἶ 1 
ΘΧ ΔΘΗ ΠΑ] 1ΠῚ ὨΠΤΏΘΤῸ ΘΙΜΠῚ Β5.ΠΠΊ 0511, 
ααθῖλ απδ [ΠΤ 50 ητι5. ἰηταοίατη 
ἀδαπθ 84 1Ππ4 [θτηρτι5 το] απιογδῦ, 
ἩΠΠΟ γΟΤῸ δ δίαιιθ ΟἸΘΟμΘ ἢ. δε 
νουϊταΐο ἴῃ βοὴ δα πχιῦ, ΘΟΟΥΣ 
[θη. Μίῖνὰ ργοΐθοϊο πᾶθο 65 ἀἀτε 
Τα1ΠΔ ὙἸΓΟΤΊΠ ᾿ΐ61 586 ΑἸ ΘΥΒΙ551Π10- 
'ταπὶ οομϊπποίϊο. ΟἸν δ. 15 ΘΗ] ΡΘΣ 
᾿5θρίθῃι. ΔΠη08. ΘΠ Π105. ΤΘΟΙΟΥΙ 
(οἵ. 56}0]. δα [μποΐδη. Τίτη. 90Ὶ οατη 
Ρορία ργοχίπιθ δαϊαμχὶδ, ααἹ ηἰἶδὶ 
Ἴδρ6 οοδοίαδ ἔπουϊξ, Δα σϑιηρα}1- 
ΟΠ} ὉΠΓ1Ὸ ΠΠΠῚ 18 ΠῚ ΔΟσΟΟβδιί; νῖτῸ 
ἴῃ ἴοτο οὗ ἴῃ βοηϑία «ποτ αἴ γ61Ξ- 
58 511 ΤΟΒ6 116 Οἴν 1165 ἐγϑοίμ τ ΠΟηηΪ- 
ΘΠ 5101 νἱνθηΐθη βαρ] η [6 6110 
5π6 15. 50115 1 ὉΓΡ6 ραίσϊα ρτοπιο- 
γΘηα15 οοσοαραύιιη: ΟἷνῚ ἐαυ θα] οηἴο 
τη] απο 1165 ν6] Δανουβιιβ Υ]ΤῸΒ 
ΟΡΕΠ]ο5. ΠΟ 51ὴ6 ἴτὰ οὐ {ᾺΥΌΓΕ 



ἈΧΎΥΤΙΙ 

ΒΌΒΟΙΡΙΘ ΠΕ Θαπὶ, ααἱ απ ΔΠΠΟΒ 
ΡῬΙὰ5. βορίπαρὶηΐα πδίιι5. οϑϑοῦ, δα 
γνἱΐαθ σαίϊϊοποα ἀοίθη θη 85. ἴῃ 
ὀαιισδα οαρΙί4}1 Ρυϊπηαπι ἴῃ 58ρ’- 
δοβέσιη ἀβοθηαιῦς ΟἸΘΟΙΙ, ΠΟ 8Π1, 
ααθπι ΤΒπον ἀἸἀ65 Ρ] ασῖπηα ἴῃ Πο- 
ΤῊ Ϊ 65 5'ηριι]05 οὐ οοηΐνα ῬΔΕΡΙΔΠη 
Ῥδοοα556 δὗ {πγΡ 6. ΤΟ] πιΠηλ 6556 
γοίοσε, Αὐβίορ ῃᾷμθβ νϑΥῸ π]0η- 
βίσαμι οὐ ρυοασ πὶ δὲ τι} 15 Ρ 6 ϑίθ πη 
ποιηϊηανῖ, δοοναίοιη Δ ΑἸ 1, ατι6 ΠῚ 
Ἰθρῖθιι5 οἰν! 5 Ρατιιῖ556, υἱὰθ 
ΘΧΘΙΉΡΪΟ, ἰηρσθηΐο, ἀοοίγηδ ΡγᾺ6 
ΟΠ Ϊ 15. ΔΘ] Δ} 0115. ΘΠ] Ήτ11556. οἵ 
Ῥτορίογθα ᾿πηπηουία] θη ἀρ α ΟΠ 65 
ῬΌΡα]ο5. πιθιηουϊαμη πδοίιπι 6586 
ΒΟΙΠΊ15., ΘΒ 6. ἼΠῸ ΟΠΠΘ5. ΟΥ̓́Θ, 
ῬΙαΐομθαι διιοΐογθιη ἸΟΟι 6 {1551- 
ΤΠ θα, ρυδθβίμ 1551ΠῚ15 
ομληϊατη δοίαίιπη ΠΟΙ θ5. δ6- 
ἩΠΠΊΘΥΠτι5. ΗΙἸ ὙΠῈ}Ὲ ἀπδπηὴ 41551]- 
ΤΩ} Ἰ ΡΌΏΪΟ {πουϊηΐ, θνθηΐι5 ἀοοοί, 
ΟἸδο δηΐϊπὶ απ ἃ ΘοΙη160 πα] 110 
πα [5 οϑϑϑί, δοοαβαίοσοιη ἴῃ ἰπ- 
ἀἸοῖαπλ γοοανιῦ νοχανιίαθιθ τ} {15 
ΤΟ 15: Ιοηρ6 αἰϊΐου οογαΐθβ, σα], 
51 Ρ]αίαγομο ἤά65 Πα θοηαδ δϑέ ἴῃ 
110. ἄπο. 6.14), 8 ἃ ̓γᾶτη 1050 1110 αἷθ, 
ἄπο οοτηοθῆϊα ἀοοοθαΐαν, ἈΌΥΙΡΙ 56 
ΠῚ Ρᾶβδβιιβ (ὡς γὰρ ἐν συμποσίῳ 
μεγάλῳ τῷ ϑεάτρῳ σκώπτομιαι 
αἰχῖββο ἔθυσαν) ἴῃ α]  πη0 ᾿ἰδέο ἱπ6]- 
οἷο, ααππὶ σοηΐσα Αηγίαμπι οἱ Μο- 
Ἰοίππι νοῦ [σον οί, ΕἸδΐοηθ ἰθβίο, 
Β.ΠΤη δ, ΔΉ {γᾺ Π 6 }}ΠΠ{αἰ6 Νιι- 
αν Τὰ θα] πῇ σοι θιηοσεν, Νο- 
4α6 βἴηθ οδιιββδ πίθσηιθ δπο 
ΘΟ γα ΓΟ ΠΘΙὴ 5ϑηπίι5 Θϑί. ΟἸ6Ὸ 
ΘΗΪΠ ΡΙῸ ἃ.1]5 Τοοίβαιιθ Ραρηεθαΐ 
ΡυϊποΙραίαιτηα 6. Βουνδ αὶ οὐρα 15- 
Βπητ|5 οσαΐ: Θοογαΐθβ γ67Ὸ ἸΏ ΠΟ ΟΘη- 
{ἰὰ δα ἔγοίιι5 πῆι ΡΥ ΘΒΘ ἢ 5 
πθαπθ {ππξαν} Γθιη ΡΟΣ 5. οατι558ἃ τη] ] 
αὐ! ααδπι {ποθ αΐ. παν 5] απο- 
τη040 ΠΟΥ ρμοξπουῖῦ ἰπἀα σατηιβ, αὖ 
τἄθπὶ ρΡοορίὰ οὲ ΟἸθοπθπι δα ᾿πῆτηᾷ 
ορΡ᾿ Ποῖα ἀθίνιαϊ οὐ βου 15 ἀοτητιη 
ἴσο σομ θαυ ἴῃ {πθαΐγο ἔδοοτγοί, 
Θἁητ|6 ΤᾺ 0116 νἱσιιπὴ πα 16 τυ], 
ΡῬαΐσα 6 ῬΘΥΠ] ΟἹ οἱ δὲ δα Βα! αἴθοπι οἷτ5 
γοβιϊαθηάδπι [ΟἸ] ἀπ 6556 ἀοοο- 
τοῦ; ποο πῸὴ ἴδ ΘΟΟΥΆΓ5. Οατι588, 
αιᾶση Ρσορίον Αὐἱβίορμαποιη οχ- 

θΡΕῈ ΥἹΤΑ ΑΠΙΒΤΟΡΗΛΝΙΒ 

ἘΟΥΤΆΤΙΠῚ ῬΆΟΟ5. ΠΟΥ ΠΊ5, ΘΠ0Π- 
ἴᾶτη απ416 1116 βιοβϑὶῦ δὲ ἐαϊξι8 δὲ 
ΡΟΡαΪασο πη ρουαπὶ Θχίνα ΑἰΠ ΘΠ 85 
ΓΑ, 5511ὴ0 οἰἤογαϊ: δοοναΐῖθθ ἈΠῚῸ5 
ἴοσθ οαπ ΠᾺ]}]10Ὸ ἅ]|10 Πουηΐηθ ἃ Ὁ 
ΟΠηΐ Ρᾶγίθ σοηὕουσὶ ροίθϑί, οαϊὰ5 
βαρ θητα ν]ΐαθαιιθ βδηοί 45 ΑἰΠ6- 
ΠΙΘΉ511ΠῚ ΟἸΟΥ ΠΏ ΠΟ ΤΪΠϊ15. 811- 
Χῖ5506. αδπὶ τη] 6. νἱἹοΐουϊαθ 80 
Πο5Όθαι5 τορουζαΐαθ, ἃ πα} {15 ογΘ- 
αἰίὰ οϑύ. Αρρᾶγοῦ ραν, πᾶθο 
απαοβίϊο απ η1 ΡΟΠΘΥῚ5 δι[, αὐ 
αἰσαμη τοοΐθ Αὐβίορμαμ65 ᾿π515- 
5 Πηὴὰ 6556. ΘΟΙΠΟΘΩΪΔ6 5π86 ᾿πἸοῖα 
ΟΠ ΘΠ ουῦ ΠΘΟΠ6 νἹ 6  ΠΊ15. 
Νοὴ τορθίδπι πος Ἰοοο, απ ἴῃ 

5] 5 Ὶ.} 15. σοιηοοαϊαο μᾶγθιι5. ὅ0- 
ΟΥΑΙ ΡΥΌΡτο [αοίαμη δἰ: βαποις 
τού!πι5 ἀοΟιι δ 0 15. ΒΤ ΠΊ 1 8 Π- 
ἄδπὶ ΤΠ] 08.556 ; 6556 ΘΌΤῚ ΡΔῸΡΘΓΙΘΙΗ 
ΒΘ Πα] 16. ΠΟΙΏΪΠΘΠῚ ΤΠΔ] 5616 
ΟΠ Ἶ 115, απ 6 ὁχ Ραπροτνίαξο δ 501 
ΒΟ θαηΐ, ᾿ΠΊ ΡΥ Π}15 Ἰτησ  π  1{16, 1Πη6- 
ἀἴὰ, ΓαγΆ πα] οπρταϊίαία ἸΔθΟΥαγΟ: 
ἀοῖπμθ. βαρ υ θΙθηΐομη δὲ ΒΓ] ΟΤα 
ΤΘΙΠῚ ᾿Π 1111, ΠῚ ΡΥ] Π15 ΘΑ ΙΙΠῚ, 
ααὰ6. 510 ἕουσα δῇ 1ῃ 606]0 5]ηΐ, 
ΡΟυβουαατοσο ἀθου απ] 6. 60Ὲ- 
τη ρίογϑια: ἀθηΐαπθ ἃγ(15 στ θίουι- 
686 παροὺ οὐδ Θα] οσθπὴ οὗ ρυδο- 
οορίοσϑῃ, αι ἄπο6 τὰ ᾿ανοηςαἔθιη 
ΘΟΥΤΠΊΪ., τιῦ ΟΠ] 5 δι 6 οἷἶν!- 
[αἴθ [οἸ]αΐπιν δὲ οὐ πηῖηἃ γ6] Τ06615- 
511ὴηᾶᾷ ΑΘ ΘΒΟΥΘ5. ΔΟΘΥ 05. οὗ 1π]- 
Ρ.α θη ΕἸ 5β᾽ ΠῚῸ 5 ΠΔ ἢ Οἰβοδ αν, 

Ηὰΐϊο 5᾽ μη 1] θη Δ οοιβα τ] 015. [0Ὑ- 
πὴ] δοοταΐοβ ἀρὰ Ῥ]αἴομθπ), 
ἈΡΟ]. Ρ. 19, ριοροβυῖϊ. Εχοορία 
απΐοτη ραπροτνίαΐο, μα βιπηοηΐα, ἃ Ὁ- 
5Ππ6 πη. Δ θοστιπ μα Θὰ, 41115- 
46 τ θῖ15, πὰ] ρμοίϊι5. οὐ ὨοΠοΟΥΪ 
᾿ΠΒΘΥΎ ΘΗ 115. ααὰτη ᾿πιϑίδθ ΤΟΡΤο- 
ΠΘΏΒΙΟΩΪ ΟὈΠΟΧΙ5 (Κη. Οθοοῃ. 11. 
τὸ πάντων δὴ ἀνοητότατον δοκοῦν 
εἶναι ἔγκλημα, πένης καλοῦ μαι), γ6- 
Πα οπηηΐᾷ Π1}1] 6556. ΠἶδῚ δαΐ 
πθηἀδοῖα ἃιιξ ΘΥΤΟΤΘ5, ἃ ΟΠ Θ 
αποα ἃ ΝΟΠορΠοηΐο οὐ Ρ]αΐοπο 46 
δοογαΐῖθ πανγαίαγν, ᾿ποα! οηΐουν ἀοοοί, 
Νάτο δηΐπὶ Ρυϊου θιι5. ἤρῆπ6 Ρο- 
ΒίΟΤΙ ΟΣ 15. νΐθ. ἈΠ η15. αἸΒΟΙΡα 05 
ἴῃ ἀοιλιπὶ τϑοορὶξ δας παζαγα ] ΠῚ 
ῬΒΠοΒοΟρΡΐαπλ ἀπ αἸὰ }6 οἴ ΟΠ ἃ1- 

ΡΙ Ιλ ἢ ἀπ 6556 1 {6 Πρ πιιι5. ΝΆ ἴοαι ἀοουϊ. ΑΥὐἰδίορμδηοιιβ ἰσίξαν 
51. ΥἹῸ5. ΟἸΘΟΙΪ5. 511} }105. ἴῃ ΟΥὉΟ᾽ Βοογαῖοβ ἃ Ὑ61Ὸ ΠΉΓΠῚ “δ ἢ τη --’΄ σ᾿ - 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙΟ 

αἰβϑι θέ, πᾶγα ἴπὶ σομηοθαϊα ααἱ 
ΥἹῚ Ρῥγαοβίδη Ἰ551101 ΠΠΒΡΊ ΘΠ ΘΧ 
γουϊτα 5 ἀθβουρίατη ἰΘρῚθτι5. οχ- 
ϑρθϑοίαι, ΝΆΡΘ65, αα]ρ086 ἴῃ 4αΙΠ 5 
ΘΟΟΥΔΕ15 ΡΘΥβοηδ νἸ {1 οἷπι5 α1551- 
τ Π πη τ ρου αίασ, Δ Ὀ11οἰθῦ οὐ ο0η- 
τοπηπθί, ροθίδπιαιιθ Βατητηδθ 1ῃ- 
1πϑ. 146 ἀδιηηαθιῖ. 8615. δϑαΐθπι 
οοπδίαϊ, π6 ἴῃ ΟἸθοηθ απἰάθπι α6- 
ΒΟΥ Θπο ρορίδιῃ, πθάπιῃ ἴῃ ὅο- 
ογαΐο [816 αὐἰὰ γοϊαῖθ88. ἀπ οχ- 
ΒρΡΘοΐαυὶ ἃ Βρθοίδη 5 οὐ  6161558. 
{0 Ὅτϑνὶ αἰοδιη, ροθία πϑηο ϑοοτα- 
{15 ᾿π] ΡΊΠΘΙη γ ΘΥΆΤ ΠΟ 6556, 510] 
1056 πὖῦ 41 ΤΠ ΧΊΠΠΘ ΘΟ ΒΟ .5,), ΘΔ ΠῚ 
Πρ ηο56 Πηχι οὖ σομηπηΘηζ15 65, 
αὖ ἃγΕ15. οοιηΐοα6 ἸΘρῚθ15 5 5ἴαοο- 
τοί δὲ ΘΟ 511ΠΠ1ΠῚ Β᾽ ΠΡῚ 876. ΘΟΙΠΟΘ- 
αἶα Ῥγοροβιίαπι 8556 θυ ίαν, 
Ας τηρϑιπούϑίαι αἱ ρ ἢ ββ᾽ πη πη δέ 

τϑοϊδιη 6. ΠΟΡῚ5. ν]8 ΠῚ τηοηβίγαΐ, 
αιοα Αὐβίορμλπη65, ἈὈῚ ἀ6. ΝΆΡῚΙ- 
Ὁι5 Ιοααϊαῦ θαβαιθ ἀοίοηα!ί, 
Ὑ  Αρρ. 101 βαα. ΝΌΡΡ. 518 566.; 
1οοὲ ρτορίου ΟἸθοόμθιῃ ἴπὶ ΕἸ αΠ Πτι5 
1ΥΤΙΒῈ ΠῚ ΒΔ ΘΌ]15. 56 1056 ΘΟἰαπαοί, 
τδιηθὴ ΟΟΥΔΕ15 ΠᾺ]}1]8. ΟΥΔΏΪΠΟ ᾿Π6Ὴ- 
{ἴ0η6 [ἀοἴα, πηΐνοῦβθ Ἰηνθηΐα 588 
ἸοΘρΙαΙββιηδ οὔ Βα ΡΙΘἢΓ15511η8.,. ΥΘΥ- 
5115 ῬΌΠΟΠΘΥΥΙ ΠΊΟ5 [Δ ΟΥ ΘΠΠ [16 ΑἸ] 61 
ΟΟΠΊΟΘαΪΔ 6. ἸΠΒ.ΠΉΡ5ΘΙ] δ ΠΊΘΧΙΠΊΙΠῚ 
ΟΘΙΘΟνανιῦ: οὐ ἴῃ Ὑ 65Ρ15 605 56 «ἷΐ 
δα χῖββ ᾿ὼ ΝΌΡΙΡι 5. Δ Ο] βοθη- 
(65, α ρᾶΐτο5. οὐ ἅγοβ οχ ᾿ἰθοίο 
ΒΟΙΏΠΟΟ 6 ΘΧΟΙΒΒΘΤΤ ΤΠ] 1566 ἃ Υ- 
{|0τ|5. Ρ] αν ηο5. δα ΤΡΟ]ΟΘΙ Δ ΟΠ ΠΙῺ 
οοΟη ρον Θ οοσρουϊηῦ, οἵ, 1091 βη6. 
αῖα Ἰρτξαι ΡΟ ΘΙη8, Β1ΠῚ ἃ ΒΡ οἴδη- 
{1015 ΠΟ τ οίθ ἰηἰο]] οὔ) 6556 
Ρουθ οῦ (ὑπὸ τοῦ μὴ γνῶναι καϑα- 
ρῶς 1045), να θέαν γ 610 15 15{15 απὸ 
ῬΟΥΙ ΒΒ: 1} ΦΗΪΠη15. αἰζοη θη ατι5 
Γαου ἀοοογθ, ἃ δοούαίο τονοοᾶγο, 
ὦ ΡΙΠαΙρρΙ θη ἰγθρϑι δα 
Ομ νογΐοτο ν 1586, 

Ναθ65 ροορίδ απὸ [θη ροτα δα] ας, 
ΒΪΉ1] παὖ νΤαἴταιι5. ἰΐο ΟΡ ΟΥῸ 8.556- 
4] βέπἀοθαῦ, ηἶβὶ αὖ ἀγέθυη ΟΠ] Ϊ- 
οὰπὶ ἃ ΨΠΠΠΡ5. ΤῸ Ρθὰ5. 66 ΠπὰρῊΪ 
Δ ΘΒΕΠ18115 ΠΡ ταγοῦ οὐ δα δἰτοσὰ 
Βθηϑὶπὶ Θοηγνουίογοί, Ἠΐηο ᾿ρ5115 
ΟἸν τ 4 {15 ΘΟ ΠΟΘ πὰ ππτιπὶ ρούαὶ 
5101 ἀὐραπηοη πὴ Θ]Ἰρο 6, Δ Θδῆ πιο 
οἸηπΐα 4ὰ86. ΡΘΙΠΙοΙ δὰ οββοηῦ ([6- 
ῬΘΙΙΘτθ, ἰδηααδιη δου Προ ]05, 

ἌΣΙΧ 

ἀλεξίκακος τῆς χώρας τῆσδε καϑαο- 
τής, δ5ι5 6ϑύ. οἷ, δ βρρ. 1049. 
Τὰ ἴῃ ΝΈΆΡΙΡι5 ἀποαπο ἀπΡ]1οὶ 
501 ΘΟΏ 5110, ῬΤῸ Ρδίυα6 715 58- 
Ιαἴ6 οὖ ργὸ διῖθ οοιηϊοα τθοίο ἔδοί!- 
[ἀηὯὰ ΡαΡΏ ΔΙ, Βα ϊβίδοοσθ νο- 
ἴα. Ηοο ΠΠπὰ οβδί, αποά μαϊτ5 
ΘΟΠΊΟΘα 46. ταύ! ηθηὴ ΟΠΊηΪ Δ ἴπη- 
Π]  Π 18 Οὐ ΒΡΌΤΟΙ ἃ ΠΠ0 ΘᾺ ΠῚ 6556, 
ΘΔ] θη ΓΘΊΣΟαΙ ΟΟΙΏΪΟΙ μη θηΐ, τηπ]- 
{15 γ 6 Υ015 οβίθμαϊς, ΝΆΡΌ. 91 566. 
201 56. αὰη ρίαν ΤΠ η8 615. ἸῺ 
ΕΔαΙΙΡ 5 ρα] οδ ἢ ΑἸ ΘΗ] ΘῊ 51π|ΠηῚ 
ΥἱαΠ ΘΟΥΔΠῚ ΟἸΥΙτι5. 50115. ν6Π6- 
πη 6. ἸπΠΟδαγ ββθί, ΠΡ ῺΪ5. Π)10- 
ὨΥ 5115. ΘΟΥΆΠ πηΐνοῦβα ἡποαδ1η- 
ποο Οταθοῖα, απδίοητι5 ἔθ ο 6 
ΟΠ] ΑἸΠΘΏΙΘΏ5101τι5. ἱπηοία οτδαΐ 
(οἴ, 412, 429, 459, 600 41.), ρυϊναῖδϑ 
γιΐδθ ΘΟΥΤΡ.ΟΠΟπῚ ἀΟΟοΥο ἰπδἐϊ- 
{α]ῦ, πὖ τ]ὰ 6. ἀποαὰθ πυθ68, 
ΔΤ ΠῚ ἴῃ ν]ΒΟΘΥ 15 Θα Ποχὴ πὰ ἢ 
βαθυϊθθαηῦ, 68 ἃ 5656 ΤΌΠΟΥ ΘΙ Ηΐ. 
ΠΟΥ α16 θη} ἰοϑθ αστϑθοῖὰ τοί 
5661 ῬΘοοδί5. 84 1πἰθυ πΠ} ΥἸ1Ο 16 
ν᾽ ἀθθαΐαν. 

Ἠδοὺ ἰριίαν οοιμηοθαϊα Ὁ1}0}15 
0515. δοοιιβαῖίο οϑῦ, απ {ὙἸΒί 10. 
ΘΟΡΊ ΓΑΙ ππ}14. ροΐοϑί. πῖα ΘΗΪΠπΠὶ 
ΑἸΠπα σαί!) Δ 110 ύγθ ρβι 15, 
ἘΧΟΥ5. Οἰα5 οὐ ΡΒΙΑΙΡΡΙ 15 Θχθιηρ ]Ὸ 
ἀοοθίαπν, απδ πὶ ἀΟΠΊΟ τ ΠῚ {8 1}1}1ἃ- 
ΤΠΊΠ τι. ΒΙ ΠΡ] ΤΠ ῬΘΙΏΪΟΙΟ5. οἵ 
δηπΠααλ6 1ἢ 06 1}15 Θἀ πο ἢ 15. 511}- 
ΡΙΙΟΙ {15 ΠΥ ΟΥΠΊ 116 1 ΡΛ ΘΗ 6 5 
Του θη τ 86. Ραγοηίατηαπ6 ἴῃ 1106- 
τ05 Οὔ θα! θη ἐ8 6 8065 οὔ ταϊηα. ΝΙ- 
11] 581 101 το]! απ] 6550 ΠΘατιο 
αὐ] Δα δηλ] ΗΪδ] Οα] τη] αΐο 5. οχ ἢ5 
ὙἹΓΠΠ5 ἸΆ50Ι Ρ0556 16] ΠΡ μη ιι5., π6- 
απο ΠῚ πὰ 915 ΤΘΡυ ΘΠ ΘΠ 66] 51ΐ, 
Ραΐτοβ δὴ ΠΠΠ, [8 0116 ἀθοΘυ ΠΪΤη 118, 
«πουιπὶ ἢϊ απ] 46 η1 ΥΘ] ΘΟ Ο5[}15 
βίπαϊο, απὸ 1050 ἅπδο 86 ὀοῃηοθ- 
αἴδο Ἰααϊέαμη ΝΠ ατι6 ΤΟΥ 56 
ΘΟΠδοΥθηῦ, 865. 8]|1Θ πη ΘΟΗἑΤἃ- 
᾿αηῦ, 111 νον Ὸ {γα α] {15 46 αὐίϊ- 
θι5 58 Βροηΐθ οοριίαπέ οὐ Π]1Ὸ5 δὰ 
Θἃ5 ΟΧΟΙΘοη 85 Βοαπουηΐ. Ιδῃ αὐ 
᾿ἰαοίαᾳ ΓΘ] 81, αἀ86 Ρ6. ΤοΐΔ 
Τὰ Ὀ α] Δ ἢ 5ραν δα ΓΘ ρΡου αηΐπ., α118}}5 
τη θη 1118 τι }015 ΠΠΡῸ Θβῇ, απ ηὴ 
ΟΧ αἰδοθρίδιομο οαιιβϑᾷθ Δ  ΘΥΙΟΥῚΒ 
οὐ ΒΘ ΡΟΥΟΥ 5. ΟΡ ΠΟΒοΙμτι5Ὁ (15 
οπΐτη, ἄστη παθο οαηΐα Ἰορῖί, ΔΤΠ6- 



ΧΧΧ ΡΕ ὙΙἹΤΑᾺ ΛΕΙΒΤΟΡΗΛΝΙΒ 

ΠΤ Π δα ΠῚ ΠΟ ΤᾺ ΧΙ Π1Θ ΔΟΡ]ο- [πηϊ πη, ΟΣ. τηᾶρηδ ἘὈΪΠ 18 
τοί, απἰ ργοΐοοίο Πουπλ ΟΣ ΠῚ τι}}} ] 
Βασι ἀἰ551Π}1}}}5 δέ, απὸ [ΘΠ ΡΟΥΘ 
Ια5 Πν 5. Θαπὶ Π66 γἱτὰ 5ὰὰ Π6Ο, 
τοιηθαϊα ρα ροΐαϊ588 γον, ὅ66- 
Ἰουῖθα5. οαΐπι ποίη !5. οπληΐα γ6- 
ἐουία βαπῦ: νἱνξατιιπι ν 6 ἔθυττῃ ραιιοα 
ταπίαμητηοο νϑβί ρα ΓΟ ΠΒθυπηΐ: 
ἀπο πη8 115. πιθάοϊα μπᾶ 501 ροϑ5510, 
ΠΟ ἀρρατοί. [Ιἅπὰ ἸΘρῸ τὴ181 Τα- 
Οὐ αἰ 15. ποὰ 60. ἰδίου απ, 568 
{τα ροθαϊαιη. Ὀ6}} ῬΡϑΙορομηοβίϑοί, 
ποααθ ἀπ ᾽ΐατϑ Ρροΐθυῖβ, αα]π ΘΟΠῚ]- 
ΘΟΙΙΠῚ ΠΟΤΘ οχασρογαΐα απ! οι 
βίηῦ οἵηπῖα 40 ΑΥβδίορμαμπο, 564. 
πηΐνουβθ Δ νἱνὰπη Θχρυθββϑὰ. οἵ. 
Οοιηη. 46 ΝᾺΡΌ. Ρ. 4566. 

Ωποιηοαοοαπιαιθ 46 ἀτεβ. ΘΟμηΪ-᾿ 
686 Πηΐθιι5 ᾿πα]οαπλι5, ΑσϊβίορΠα- 
ὩΘΙὴ, απ Πᾶθ0 ἴδηι ὩροΥίο οἷ 5116 
ἘμλΟΥΘ ξένων παρόντων ΟἰνῚτ15 ΡγῸ- 
ῬόμοΥ ἁπαοθγθέ, ἢ γΘ 15. ΟΠ] ΠῚ 
τη ΧΙ 115 Τοΐο 116 ΔΗ ΪΠ1Ο 6586 νου βἃ- 
ἴατη, ααἰν15 Θοποθα δῦ ΘΟ65586 65{. 
Ιατὴ τα δ δα θὰ, αἴι86 ῥυτὰ 1 
οοιηοοῦϊαᾳ 1) οί] μβιαπη ΘΧΟΙΒΙΒ 
οὐδέ, 564 πηι]ῖο τη] ΟΥ 6 ΠΠ 6 ΠΙΆ Τη 
δαΐθα οομδπαθδηία οἱ ἁπδοῖα {γὰ- 
οἴανι, απ ἀθαπθ ἴῃ ΕΑ ΙΕ Ριι5,. 
ἘΠῚ ΟἸοοηθμὰ Θχαριίαθαΐ, αἴαιιθ ἴῃ 
ΝΆΡΙΡιι5. ᾿ὰ ΡΟΡαΪΟ ἴρΡ50 ἀοοιβαηαο 
οΟμβροἰθθαΐαν, ΟἸνιξα δ ἀπίθπι 
ααδι ᾿ΠΓΘΠΙΧ 510 ΘΟ πα Π10 ραίοῦ, 5] 
αὖ ῬΥΐοσΘ ἴῃ οοιηοραϊα ἀοοιί, 
ΤΘοίουοβ οἷἶτι8 80 οπληὶ ου]έατα οἱ 
Βαπηδηϊαΐο βαμξέ 8}1 6 ]155ἴτηϊ (ἡ δη- 
μαγωγία γὰρ οὐ πρὸς μουσικοῦ ἔτ᾽ 
ἐστὶν ἀνδρὸς οὐδὲ χρηστοῦ τοὺς τρό- 
πους, ἀλλ᾽ εἰς ἀμαϑὴ καὶ βδελυρόν, 
Οἵ. 191 544.), ΒΙΠΡᾺΠ οἷν 5 ααῦθη,, πὶ 
ἴῃ Ῥοβίοσιοσο ἀθιηοηβίσαξ, Δ ἀη{- 
(ἃ τηουπὴ αἰ50 1} 1 π8 Ῥ ΟΣ βιι5 (6- 
ΒΟΙνΘΥαηΐ. 
Δαροίαν δαΐουη 1π 1 οἰἐα 5. στ θτι5 

ΠῸΡΟΥΥτη6 ἴῃ ατδοοῖα οχογυεϊβ, Ηοο 
ΘΏΪ ΠῚ ἔθη ρΟ 6 ΠΑ ΌΘΓΟ 5Β'0 ] νἱἀθίαν 
ΔΗ ΪΠη115 γα Δ] 6 ἔτ15 ΠΟΤη τι}, απιῸ 
86 γογίαί, 81 σα μ᾽ ΑἸ τ ΠΠ0 8 ᾿μἀα] ΓΘ. 6 
ἀλη ΤΠΘΒΙΟΥ ΤΩ ΤΠΟΥΘ5. 56 πὶ τηϑ- 
να]. Εἰ χϑίδης θηΐτῃ ἴῃ ἀγ 6 Ρ] ιν τηὰ 
πΘαυ τὰ 6 βοΐ, ἃ0 115. ᾿ρ515 
ἀπδιηα] αϑτη ἸΔΥ115 Βρασβα οὐ διιοία, 
4αϊ ᾿ανϑηΐα ἔθ πὴ 56 δύ αἰ ξιγ05 οἵ δὰ 
50 Θη πὶ οὐ ΟἹ οα πο μἸατη ΘΟ] ΘΥἸΟΥ 
οὐ βίῃ ἸᾷθΟσΘ Ῥου]αξιγο5 6556 ΡγῸ- 

Ῥτοαῖ πα! πᾷο. Φα ΘΙ Δα πηοα τπιτη 
απΐοη ΠΥ Ὸ5 ἀΠΌΘΟΙ 5101 ρᾷοἷ5. οὗ 
611 ΟἸθοποιὴ οἱοροσαΐῖ, ΟΠΠΊΨΙῚΒ 
ΟἿ ΙΡ51 ΤῸ] ῬγΟαΙρῚ5. πη ρΘαἶγΘ 
νἹ ἀογοηίαν, οὗ, 82 566.) 18 Θα θῃη 
᾿ανοηία 5 ργδοοορίουοθ ΔΤ ΓΕ, 
4105 ΠΟΙΆΥ]ΟΒ5. 6556 θΟΠΙ561|6 ΠΊΟΥ]- 
θι5 δάνρουβαν! ἰρϑἃ ΠΟῸῚ ΠΟΒΟΙΪΓ. 
Ηοτὰπὶ πὖ ΠΟ] ἢ οἰαγα ἴῃ Ππι66 
ῬΡομπογού, ΝαΡ65 ἀδὰ5 5185 οἵ Ροὺ- 
ΒΟΠΔΠῚ ϑοογαί5 Θχοορίτανι, Αο 
ἀᾺΡΙΙΟΙ ααϊάοιη τηθὺ 46 πονἃ 
ἀοοίπα τὼ ἀγθ6ηὶ Πα ΐα πα ον] 
ἀΘθοῖ. Ἰπηιη οὐ ἃ} 15 Θηΐτὴ ΑΙ ΟΠ ΤΠ 
'17}}15 Ρ] οΥΐα οβὲ, αοα ΡΟ βορηΐα 
101 βάθη ΡΥ ΠΣ] πὴ πα: 60]1]0- 
ον οὐ ΠΟΥᾺΠῚ ΤΌΓΙΠῚ ΟΥ̓ ΠΘΠῚ 
οομα!αἀϊ. ΝΡ απ γ61Ὸ ΠῸΠ 68, 
60 [ΘΙ ΡΟΥΘ, απο ΡΥΪΠΊο 1Π|ὰ οχοσία 
5, ἀπππὶ οὗ ᾿ρ58 Πποίαπαγοέ οἵ ΡγῸ 
νου αΐθ, αἀαδηὶ ᾿πἀαραθαΐ, 6Χχ οΥ- 
ΤΌΘ ἴῃ ΘΥΓΟΤΘΠΙ Ἰηοϊἀογοῖ, πγα]ίᾷ 
αἰοία οὖ τὸ ὑυδυὶβ Βα Ια 6586, 
αἀδ6 τα] οἰ [5 Θν θ]] θη ὰἃ ΟΧ ΔΏΪΠΗΙΒ 
ἔα1556. ροβίουϊοσα βαϑοῦϊα ἀοσπο- 
τη. Ταμ δοογαίθπηι ᾿μΐ6 1} 6085, 6 
110 ἰθιηροῦθ ΡΒΠ]ΠΟΒΟΡ Πα ηΐαν, 
ῬτΪΠοΙρ πα. Ἰοσατη ΟΕ 1856. Θ0ῃ- 
βίαϊ: αἴθ ἴρΡ856. ΘΟΠΊΪΟΙΙ5. ὈΥΪΠῚῈΒ 
Οἷπ5 τοὶ [6 5115 δϑῦ, αἱ Ἰοϑὺ Ρσοαὶ- 
οαπὰ αἀποαὰθ βαρίθηξῖαθ οδιιδ88 
(σοφίας καὶ γνώμης οὕνεκα) ΤΟ 
51η6 ἰτοηΐα ΡγααἸσαγουῖ (οἵ, ΗΔ]- 
θουίβιηα ῬΥΌΞΟρΡ. Ασ. Ρ. 123), ππο 
ἐπηθὴ αἰ πτη ταΐι5., ΘΟη τα ΟἸΘ ΠῚ 
ΘΟπηοραϊα ἰοί5 Ὑἱ]θτ15. 5815 πΐοτο- 
αν, 115. Δα] ου  ηἀππ 6586. οἷνὶ- 
θ1ι5 β᾽ σῃϊηοαῦ, 4] ηΡΉ Δ ᾿Υ6 ἴῃ 
οἰντἕατο ἔαπιδπι ποῖ! που. Η παἰι5 
ΥΣῚ να ταῖϊο ἃ ΒΟΡ 5115 Ρ6Υ- 
ααδπὶ αἰνουβα οταΐ, αποπίαπι 1}}1 
Ἰηἰουάθμη αὐϊάθιη. ἀγθ νἱβὶίᾶ- 
Ὀαηΐ, 564 5ῃδρῖα5 ἈΡβϑηΐθβ ουδηΐ, 
ἴο ἀππι5 ΑΙΠΘη 5 μα τα θαΐ δ αἱ- 
οοηαο ἀοοομάοαπθ, ρα Ὀ]1015 ἴῃ ΥἹ185 
οὔ ἔου]5. πια]ΐοβ, αὖ ΧΘΠΟΡΠ ΟΝ οὗ 
ΡΙαΐο οοποράαμῃΐ, δα ἴνᾷπ δ ἰην]- 
αἴδηιν οοιημιοντ. Αοοραοθδΐξ διηϊ- 
ΘΟΥΠῚ οἰ5. οὐ αἸβοι ρα! στ πὶ Ργδ6- 
ὁορίοτθηι γϑηθυαηαϊὶ (αὐτὸς αἰσοθα- 
τὰν 219) οὐ ᾿πηϊΐα μαι! οοηῃδιθίααο, 
[5115 δηΐῃι ἔθη ροΥ 115. ῬΥΆΘΒΟΥ ΠῚ 
ΟἸΒΔούΘρΡμ ΟΣ ἴῃ οδιιβ88 ἔα], 5018}15 
οἷα ἃ ρυῖτηὰ Δἀο]οβοθπία, τὖ 5ὅ0- 

“-“-“ἰὔὐγονυυυδυυνντ τ  - ΟΞ: 

ν΄ ἂν ὦ, μεν. 



ΟΟΜΜΕΈΝΤΑΤΙΟ 

ογδίοτυῃ τλτΠ{1 οὐἴο ρῬοΥυβοα ποθ 7: 
Ῥυδοίοσγθα ΑἸΟΙΙ8 465 ΟΠ 5115 8 Π1]- 
ΟἿ. ΠΟΙΠΊΪΩΙ Οἷτι5 νϑΠοθηζου ὨΟΟτΐ, 
πδιη δχιὶοϑατη ἀπίθη ἴῃ οαΡΙ(8}1 
ΒΟΟΥδΙ5. οδβδα ΟΥἸ8 6. ΠΟΙΊΘΗ 
Ταονῖῦ, πη νουῦρο, 5604. ᾿ποὰ]θη- 
ἘἸ55ῚΠ10 ΑΘβο ]η65 Βισηϊποαν. Εἰ 
ΘΏΟΡΠΟΙ ποῖ 6Χ τ 6 1 ΘΧΙ- 
1πιπὶ ΔΌΠῸ, πθὸ Ρ]αΐο νἀ θέαν ρΡο- 
ὉΠ} ΔΠΊΟΥΘΙΏ 5101 ΘΟΠ01Π14556.. Αὐ 
τ πίρίαμα αοίαξα τη α]ῖο5 116 ποη π πὴ 
ΤΘΡΡογοσαῦ δη]605, ααἱ ΡΙαίοη 5 
51 Π}1165 ἰοΐϑηι οἰ. ργϑθβίδη 18} 
οβίθπαρθσθ ροίαϊββθηῦ. [1ἰάαπ6 ἴὰ- 
6116 ΑἰΠ6η15 ἔδπηδ, ΟἸΩΏΠΠ ΔΏΪΤΊΟ 5 
οοοαρανιδ, αὰ86 ΞΟοΥ ἔθ ΠῚ] Τ] ΟΥΤΙΠῚ 
ΘΟΥΤΠΡ(ΟΥ 15 Δα πιπηθτα θα 60- 
ΤὈΠΊΘῈ6 νἹῈ18., απ }18 ν ]ρῸ ΟΠ σατη- 
βου αηΐαν, 6ἱ ἱπηραίαθαί. Ηΐϊης 
1116 ἀοτηῖιι5 Θοογαίϊοα παΐα θϑῦ, π|0ὶ 
Τη 8 Ο, Β[Θ᾽᾽ Ο1ΠῚ 51.115 Θοτηηοτϑίμ, πὖ 
ΠΟΥ͂Ι5 Του 15 ΟαἸτι5 τὴ [ὨΪ{1ἃ- 
τϑηΐαγ, ργϑθίθυ Θχ(ου8 ἢ ΒΡΘΟΙΘΠΊ 
ῬΓΟΥΒῈ15 Δ Ὁ 68, ααϑτὴ ὅοογαίθβ γ 6 76 
ΤΏ ΠΘ Ια ρα, αἰνοῦβα, οὐ] ἈΠΊ6 ἢ 
Αὐβίορμαπμθ ἰθϑίθ 5: Π11165 πα] α8 
ἴῃ ΓΡΘ ΤΘρουΘΡηΐαγ, ἴῃ απ] θ15 
γουβαθδηΐαν, (α] ΡΟΘ51}, ΤΠ 51 ΘΔ ΤῊ, 
ΟἸλη65. ἀθηῖαπθ αγίθϑ ΘΟΥΤΠΡ πηΐ 
οὕ το 5 580 715 ἀθουπτηητιθ γ6η6- 
ΤΔΙΙΟΗΪ, α118}15. ἃ. ΡΟ 5. ΠΟ θα]- 
ἰαΐθ δοοθρία 65ὲ, 1ηἰθυ] [} ῬΆΤΆΤΘ 
βίπαθης, {Πππὰτὴ ΘΟΙΩΤΘΙΊΟΤῸ [π1]- 
ῬΊάθπι, οὐϊπα5. 1 ἀΟΙ ΠῚ ἰδπὶ ἰὴ 
ΑΟΠΒΑΥ ΘΗ 5ΙΡτι5 δαϊξατη πο 5 ραΐο- 
ἴθοῖῦ, πο ἰδ Β Π γ6 16 68, αᾶ6 
101 ΘΟΙηΙ θησαν] δ, ἀοΠλ] ἀρΡπα 56 
μαροτθί, ααὐ 1116 ΘΠ 1Π ΤΠ] ΟΠ], 
ααθῖὴ ἀθβουιθιΐ, 101 νἱγουθῦ, 566 αἱ 
ΘΟΙΏΙΘΟΥΙΠῚ ΤΠΟΤΘ ΟΙηηΪδ ΟΟ1 15 510- 
ΤΩΪ ἰβίγαστο ΡῬοββοῦ, απ τἱᾶθτθ 
γο] οί, Νθο δΠῈ6Υ ΡΟΡᾺΪΙ ᾿ρϑῖα5 ἸῺ 
Ἐπ Ρ5. ἀοπηαηι Θχοοριίανις, οχ 
αας ΟἸ6ο Θαπῃ τπι 5101 Δα ΧΊΠο γϑηϊαῖ 
νοσεῖ: απ ἀοπμητ5. Ὠ1}1] οδύ 151 
τιν 015 Τοῦ ]τι5 5 τη] οσπι. ΘΙ ΠΔ ΠΟΥ 
δαΐθηλ ΑΥΙΒίοΡ ἃ Π65 1 ΘΟΙΠΟΘ (115 
Ῥοβίθα Θομῃροβι{15 τηπ]ΐα 586 Ρ6 αἵ- 
46 ᾿ρβϑίβ {πθϑίγ] σα] ἢ] τι5. οοᾶ- 
οἴπι5 15 Π{π|0. 

Ἐγαὺ ΑΥμΘμῖθ. ἴα απ ΡΠ]]ο50- 
ῬΒοσττη δου 16 (πὶ ΑἸ Π 6115 ΡΕΪ- 
Ἰοβορῃΐαθ οροτᾶπι ἀαθραμΐ ᾿Ἰην] ἴα, 
Του Δ Ὁ 115 ἰσϑοίαςα απ 60}- 
ἰοιηρίϊο οχουΐα. [ηΐοῦ 605 δαίθῃ), 

ΧΧΧΣΙ 

ααὶ Ρϑυϊοαὶοδα ὉΓΌΪ Παθο βίπαϊα 
6556 ΘΘῃηΒθδηΐ, ΠΟΏΠΠ]]1 605 ἀ 66 α- 
Βα θδηῦ ΘΟΥΆΤΠΘ 6. ΟΥΙΠΊΘΗ ἴῃ [658 
ἀΘΟΥ ΠῚ ΤΠ ΧΙ Π16. ̓ ΠΠΠΠΟΤ [8 1 Π1ΠῚ τηδ- 
Ιοβίαίθ ῬΌΟΠΘΤΘ βο]θραηί. Ηΐϊηο 
Γασίαιη οβί, αὖ οἰϊδπὶ 84 Ρ] θη 
Τ6Ὶ πού ἀοἔθγυγθίασν, οἱ πα] οϑη 4] 
πθοθββιίαβ ΟΧ ΤΘὶ ΡΈΆΡΠ16Δ6 Ἰ6ρ ὁ0Ὁ- 
γϑηῃθναί. Νθο τη]Πὶ οβϑί, αποᾶ 
Ῥορίατγαμι ἀποα τι, ᾿ΠΠΡΤ] 15 ΘΟΙηΪ- 
ΘΟΓΙΠῚ ΟΟπΐτα, ῬὮ]]ΟΒΟΡΠ 5. Ο61- 
πιο ΟΥὐΐαπ οβῦ, αποαὰ ἦἴὰ δηΐα 
ΝΌΒΡ65 ΔΟΡῚ ὁοθρίαθπι 8 οἷ ροϑβύ θὰ 5 
αἀοοίαβ. 1ΠΠ|86}1 ΘΧΘΙΏΡ]Ὸ ΡΓΟΡοβΙίο 
οἰϊδιη νη 15 Θχαγβιῦ, Αἴαπθ 
Ηθυμρρι5. αὐϊθηη ΘΟΙΪΟτ15 68 Π- 
ἄθῖ Οὐ οι 5βδπ ΑΞΡΆ518 ΠῚ ΠΉΡ]16- 
ἴα {15 ᾿Ἰηουβανι, οἵ, Μοίη. ἰδὲ. οὐἱῦ. 
ὕομ. ατ. Ρ. 91. Ογδίϊηιβ ϑαΐθμῃη, 
αὖ 5016Έ, πᾶ ἀσοαὰθ ἴῃ τ6 τ] 1615 
Ῥυϑϑιποθῦ ΘΟ ]015 οὗ 1051 Αυὐ]βίο- 
Ῥῃδηϊ, ἀρ Βουρκίι5 οὐ ἰπηςαΐο- 
γ6η1 οὖ ϑϑιηπ]δίοσθπι 11Π1π|8 Θχϑίϊ- 
{1580 ἀοοῦ (ο,. Β6]14ᾳ. πη. Ατέ. 
Ρ. {ἡ οὐ 111), νίϑιῃ ἴῃ θὰ δοιηοθαΐδ, 
πλπηΪγ 1, ̓ η αἀὰ ΗΙΡΡΟΠοΙὴ γα πιχΐ 
τούϊαπθ ΡΠ] ΟΒΟΡΒοσαη ἀοοίη86 
ὈΘΙΠ]ατὰ ᾿πέα]1{. οἵ, 10. ρΡ. 102 566. 
πο αὐϊάθῃῃ ἴῃ ἃγραμηθηΐο ἔθ] 16] 
πΐΘΓ 6 5 ΘΟ 6551 5658 ΥΟΥΒΆΤΙ ΡΟ 556 
ἀαριγαθδίατν, ααἰὰ 80 ἸΏ ΘΟ γπ]ρὶ 
ῬΒΙΟΒορΡ δὴ σϑϑριθηί5 οὐ ἰδηι- 
48 ΠῚ ΥΘΙΙΠῚ ΟΠἸΊΠΪ5 ἴῃ 6605 1Π|- 
ῬΙοίδ 5. ἐοηΐθη ἀἰΘ5ρ]ο θη 5 ΠΟῸῚ 
τϑοθάθθδηΐῦ, οαϊπ5 ᾿ηντ αἶα θοάθιῃ 
ἰθιροσο Π)1ΟΡΙΓΠ15. Ιθρο (6 τηγβίο- 
1115 ΠΟ. ΡῬΓΟΓΔΠΔ 615 βουρία πλ8]- 
ἰἰβαθ ΠῚ Ρτι5. ΡΌΆΡΙΠΙΟΘ Δο 15. δποΐα 
οταῖ, Ἐδαθιῃ τ δἰϊδπὶ απ] οἰντία- 
θη 86 ]Ἰβίσα θη τι81] βιιηΐ, 
που ἴῃ ὨΠΙΠΘΤῸ (160 Πα ΠΠῚ 
846 Ρϑυῖο]θη ἹΠΠΡΌΡΠ ΘΠ ΠῚ, 6] 
ἀοοίσηϑο δία} 15 Θχ οϑ!] θΡθαΐ, οὐ δα 
11Π1π|5. ἴῃ οἰν!ζαΐο Ἰοοῦτη ΑἸΠΘηΪἷ5 9Ὁ- 
ἘΠ Ππ1Π| 58 δοοϊηρογοί, Π1Ο ΡΠ 5 
6 ΡῈ τπιϑ115 ΠΑ ΧΑ ΡΌΓΤΔΙΗΩ ἴῃ 1115 γοοᾶ- 
γιῦ, οὗ, Βοερκ, 10. Ρ. 1τ0 5ᾳᾳ. Νοὸὴ 
δῖα. τ 5 πούὰ ἔπ δας Ἰη50 {ἃ 
ΑἸΠΒΠΘΩΙΘηβΊθῈ15, 564. απ86 πη] ππ) 
1115. 8158 1 ΟΠΊΏΪΠῚ ΟἿΌ ἃ 561- 
Π0η6. ἔμπϊσβοί. Ογοβοθραῦ {πᾷ 
οαϊαη, απππὶ ΕΟ] 46. Δυομοηΐο 
“Ε ΟἸτηῦ. Εις, Η6]]. Ρ. 09) ἀοΥρα5 
Θοηζμπ5 ΑἸΠομα5. νϑηϊββοί, [5 

ομΐηὶ ααἰὰ αἰσοη αὶ αὐίοπι ἀοοοθδί 



ΧΧΧῚΙ 

οαιπααθ ΡΒ] ΟΒΟΡΒοσπὶ στορθίοραϊ 
οχ βία "8, πιὰ] το 5. ααϊ θη 1 ἀγ} 6 
αἰβοῖρα!]οβ οὐ ᾿πηϊἑαίουθβ Ἰηνϑηϊ, 
564 νὰ]ρὶ ααοα 6 ΒΒΡΙ ΟΙ ΟΠ θιὴ 6Χ- 
οἰζανὶε οἴδοϊίαιθ, πὖ΄ ΒΟΡ ἢ Ἰβίαγιι μη 
ΟΠ ΘΟ. τη ΡΏΔΠ. 5101 ἀρπα Ρ]6 06} 
οοπἐαμιο ἴδηι ρᾶταγοῦ, ἀπ 5] ΠΡ] 1] 
ααΐααο ἀἴνουβα τη Ἰβοθ θη ΡἈ]]050- 
Ῥῃοβααο οὐ ογταΐουθβ οαμάριῃ γαίϊο- 
πΘὴ 56 [πὶ 510] ρουβιδβοσαηῦ. Οὐ- 
{ὰπὶ ᾿ρίταν 1Ππ Θϑὲ βσθη5 ἀοοιιδἃ- 
ἀἰοπὶβ, ἀθ ααὸ δοοιαῖθϑβ ᾿ὰ Ῥ] Ο ἢ 5 
Δ ΡοΪορία ἀἰ5ϑουῖ, αὖ οοβάθιῃ Ποιηϊ- 
65 οὗ τούπτη παν] Πα Οδιι5585 
παρα γΘ Βαδα 6. ΟΥ̓ΔΙΙΟ 6. ΟἸΠΘΙῺ 
Τα 501{{᾿|πὶ ΤΟ] ογ6 οὐ ἄθοβ πθρ 6 
ΒΟ]6ΙῸ. ΟΡΙπατθηΐαν. Βα ΘΠ ἴθ γ6 
ἰθιηροῖο οοταΐοβ ἰηΐον ΑἰΠποηΪθη- 
565 ῬτοΠΐ οὗ 1ἢ 4165 τη} 915 Οἰν]θι15 
ῃοΐα5. ΟἸατιιβαιιθ ΠΟΥ οοορὶξ, αα] 
ααδ Δ ΠῚ 50} 5015. οὐ τ]ιθίουϊοδο 
αὐ 15. ἀοοίου θτι5. αἰ 551}}}}}}π}115 ἔα], 
ἴὰπηθ ΘΔΠ ΘΠ ἴῃ ΤΘΡΙΘΉ ΘΗ ΒΙΟΙ ΘΠ. 
ποῖα, ἴαπὶ Πυταϊζου οἱ πῃ Οσ η- 
ἴδηι, πὖ ΡῸΣ τοΐδπι υἱΐαμη ΘᾺ ΠῚ ἃ 56 
ἀΘΡΟΙ]ΘγΘ. ΟΠ Ροβϑού, 564 χη }{15 
ΔΠΠΪ5 Ροβύ ἃ Μοϊοίο Αμηνίοαμο ἃο- 
οαδδίιι5. οὐ ἃ ἱπαϊοῖθιι5 Θοπμ θη] ηἃ- 
{5 Ῥτορίθυ Τὰν ϑηξαΐθη) ΟΟΥΤῚΙΡ ἴδ ὴ 
οὗ ἀδο5 πϑραίοβ, νϑῆθηὶ ΡΟΟΙΪ ΠῚ 
ὈΙ ον οοσουθίιη, Ηΐϊμο ἈΠΕ π|ἃ ἴῃ 
ΟΥ̓ΔΤΟΠΘ, απὰπὶ Δα 56 ᾿ἰβία οοηίνἃ 
οὐ πη ἀοἔθμἀοη ἀπιπὶ Π θαΪ58586. ἃ 
ΡΙαΐομπο αἰοϊαν, ἀαρ]οχ δοοιβαίο- 
ὙΠ ΚΘ. 115 αἰβοθυηϊξ, ἀαογαμη αἰζο- 
σαι απ ἰὰ πὶ ἀπ πιπ Θχβε οΥ]ΐ, 
Ἰΐογο αποα 1115 αἴθ θα5. παΐ απ δἰ, 
Ῥτγορίογθα μλα]ῖο συν 15 510 οἵ ρουὶ- 
Οα]ο5ῖι5, απο αἀαᾶ ἰδ] 9158 
αἸχουϊηξ, οἃ δὶ ᾿ἴὰπὶ πα] 085 ΡΥ 
ΔΏΠΟΒ. ᾿ΠΠΠΘΥΟ ὉΥῸ 6115 Παθι6- 
γἱηῦ. μη] γΟΓῸ α ΟΠ Ϊ Δ ΠῚ Π6 πῸ- 
Βλϊα ἀαϊ θη ἀοοιιδαϊοχατη οορηϊία 
6556 ΡΟυΙθοῦ, Ὠἶδβὶ 5. ΘΟΙΊΪΟΙ5 
ἕουίο ροοία {πουϊξ, οαπὶ ἀοοπβαίίο- 
ἤθη ΠΘΟ6. 50118 ὨΘατι6. ῬΥ]η}15. ἃ 
ΘΟΙΏΙΟΙΒ5 ΡΥΟα Ιαηλ, 5664 ἃ ἢ15 10 515 
ΘΧ Υα]ΡΑΣῚ ΠΟΙ τι χη 6 ἃ0- 
ΘΟρ ἕδη 6556 Οβίθηα! τ. ΝΘααθ ἈΠ16. 
ΝαΡ65 ποιηϊηανῦ, ὨΪΒὶ αἰ ΟΥἸ 1 8- 
οι οὐ Τ᾿ ἸαΤἸ ΤΠ ΟΧΘΏΊΡΙΟ 5ἰηΐ, 
ἃ ῬΟΙΠλα][ἰϊ5 ΠΟΙ  ἰ 115. ἅτ ΟΧ 
ἸομρῸ ἔθιηροῦθ 5101 ΠΠΐασατη. Δὴ- 
τοοοββοσαῦ Τρ ται 11ἃ Ρ]6 015 ἀσοιδβἃ- 
{10 Ομ οοΥ τη Οα  ατη ἶἃ 5, ἢΐ γ 6 1Ὸ 

ὉῈ ὙἹΤᾺ ΑΒΙΒΤΟΡΗΛΝΙΒ 

ΟἸΔΗΪ ΠῚ ὈΥΪΪ 685 τοοορογδηΐ οἵ 
Ἰαύπι|5 ΒΡ υΒουδ ηξ. 
δ 6 5 νοσὰ βιμξ, ἴῃ ΝΌΡΙΡα5 

ΑὐἸβίορ δ η65 απᾶ6 ΤΟΙ ΘΟΠΊΪΟΙ 
οορροτιδηΐ, ρουῆοοῦο βίθαἱξ, αα]- 
Ὀαβοιῃ Πα 6 αα 0 ἴῃ Οαιι55ἃ ΠῚ 
ΠΊΪΩτι5 ἀίατιο οατὴ ΟἸΘΟΠ 6 ΘΟηΒΘηΒ1. 
51 οηΐπὶ Οταίίηι5 ΗΙΡΡΟΙ 6 ΠῚ {τἃ- 
ἀπχοναῖ, Ομ ΘΓ ΟὈΒΟΌΣΙΟΥΘΙῚ οἵ 
ἃ νἱτα ΑἸΠ ΘΗ δ 5 ππη ἈΠ ΘΗ ΟΥ̓ ΠῚ : ἴἢ 
5186. ΘΟΙΠΟΘΟΪ86 πδὰπὴ Ὑἱατη ΘΧοοὶ- 
Ἰοηεοτοὴ ΑΥὙἸβέορ μα η65. ργδθίμ!, 
οαπὶ ΗΙΡΡΟΙΘ. ΠΟῚ ΘΟΙΠΡΑΥ ΠῚ. 
ΘασαΕ βααηῦ οἷτι5 ΘΧ θη πὴ ΠλἉ]Ε], 
ἸΠΊ 0. 1 Π}15 ΕΠ Ρ 115, ααἱ δοοΥἈ{ βατη- 
ΠῚ Δ] Τα ΡῚ Γαἀ] μοτὴ οὗ ἸΡ ΟΥ̓] Δ ΠῚ 
ΟΡΡτοθΥΪο νοσεϊξ, οὐ Αμρβῖαβ, ααὶ 
Ἰϑθῃΐοσα ααϊάθηι θα τὴ 060, 5664 ΠΟῚ 
βίηθ οοπίοιηρία Θχαρὶίανι, οι 
οι. 46 ΝᾺ}. Ρ. {. Νϑαθδ Ἀ}}π5 
σΟμ] σου οογαΐοηλ αἰρἔοηα!ε: 
᾿τπὴ0 πὖ Θοοτδίθῃ) τη Ρ᾽ 5 πὶ, ᾿ΐα 
ΡΙατοηθι ΔἸ] Οβαια αἀἰβορα!ο 5 οἷκ5 
ΒΔ ΘΡΙ551η16 σα ἀχοσαηξ, ἴρ 56 ΥΌ͵Ὸ 
ΑὐἸβίορ πη 65 ροβίθα ἀποααθ 605- 
ἄδθη ΡΠ] ΟΒΟΡΙΟ5. βαθρὶα5 ΕΥ] δῖ, 
δ οΟΥ ΘΠ. νΘ]Ὸ ἴΐα, πὖ ον 5 ρυορίο- 
τθῶ Ταρυθῃθηαογοῦ (οἔ. ἄν. 1282), 
ααἴΐα Ρ] αν Τωϑ Ομ τι ΠῚ ΤΠ 5ΘΥΧΠῚ 
γα 6. ΤΠΟΥΘ ἢ οὗ ϑοου  ἐ15 1] 6 ἢ- 
ἴὰν, ἀοῖάθ αὖ ΕΣ ρΊ θη νθ]}16ἃ- 
τοῦ, αἱ ϑοογαῖ 5514 65. Δ.ΓΘΙὴ 
{ταρὶοδι ρογαϊαἸββοέ, ἀθηΐϊααο τὖ 
᾿Ρϑππὶ ΔηΪ 88. ἃ Οὐοο δνοοδηΐοηι 
(εξ. ΝᾺ. 94). βίη]! οαπὶ ΟΠ δοτο- 
ῬΒοῃίο ργοαποογοῖ, αἰβοι ρα] ουατη- 
6 ΡΠ] ΘΙ δὲ μηδ οῖθ οι ΒΕ σαγοί. 

Ιη ΝΌΡΙΡα5. Δα γα ἃ οβῦ ἃ Υ8, 
αὰὰ οὐ βία οὐι} 15. βρθοίδη- 
{Ππιπὶ ΒῈ ΘΙ] , τὰ αὖ] Ἰπγ ΘΕ ΙΟῺ 5 
Ιλ θη} ΠΘΠ10 οἱ θα ἀοηθρανου 
ἀΠα]αδ ἢ ΠΘατ6. ἀθποραγο ΡΟΒΒ1{. 
Οα]α δηΐ οοριίαν Ροΐθβέ ΘΟ 60 
Ροορία αἰρηϊιβ, αἀαδηὶ Να απ ἀ68- 
γα ἃρραγαΐαβ, αἀαὰθ Ῥγθοα] ΡΥ]- 
πγιη} ΘΟμΒρ οὐ, ἀοῖη 6. τη] γἃ- 
οα]0 αποάδηι βθηβιη ὩρΡΡτορίη- 
απδηΐοβ ἴῃ νἰρῖη65 πυαίαηταν Ὁ οἵ. 
Οὐοαιηι. ἀ6 ΝᾺ. Ρ. 14.544. ᾿πδηΐϊδ 
ομΐπ αὶ βοοίαηξαν, ΠῈΠῚ Τ]6]}1π|5 
ἀοβου! ρμοββαμξ, αἀπδπηὶ δὶ ΝᾺ ΟΒ 
ἄἀθα5, Δοίμουὶβ Πα 5, νοΠΟΥΑΥῚ αἰ- 
οὐαέαν, αἀπᾶθ ὨΪΠ1] βία 116, ὩΪ81 
ἄττα πα θθηΐ, ααὸ σομἤ ἀθγῸ αι6Ὰ8 Ὁ 
τὰ πὰ ἀπὰ χ6 ἴῃ Βοομαμ ἰητῸ- 

"δυο ψε 

"οὐ τ»... τ... 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙΟ 

ἀποία, απ86 οοηΐτα, Δαν ΒΥ] 8. 
ἄἴσονθ γοϊθθαΐξ, βιρμι πον οτηηΐδ. 
(αὶ θα ΝῸΡ65 σο]πηΐ οὐ ὁχ 8616 
ΟΠληἶα, απ86 Δα νἱΐαπη ρου πη θηΐ, 
ἀποαηΐ: ΠΟ ΤΠ] ΓΘ απ οϑί, αποὰ 
ῬΡαπρονίαία οὖ οδἰδιητταί!θιι5. ΡτΘ- 
τητιηΐαν, αποα ἀπτη τ θτι5 ΘΟ06]65{1- 
Ῥὰ5 ορούϑιη πανϑηῦ, πθὸ οὔποιῖβ 
Οἰν]] ρτι5,) 66 ΟΠ Θ501015 58 Π|5Γ80]- 
απ; αποα τηο60 ἸΠΘΡ.15 ᾿Π8}101|5- 
4ἀΘ γΘ Ὀ15 αὐπηΐαγ, τη 0610 5. ὈΠ]ΠΊΘΓῚ 
ϑυϑη θα οἱ οαπθηξίδιη διηϑηΐ: 
ἀθπϊαπθ απο βυπητήϑηῃ Ἰουϊαίοῆ 
ἴῃ ἸΘρΊθιι5 οὖ 15 {{πέΈ15 ΟἸν [8115 ΟὉ- 
ΒΟΙΥΔΠΟΙΒ5. ΡΥ86. 56 ἔδυτιηῦ ἀθοβα 6 
Ῥϑίσο5 ἀθυθηπαπηΐ οἱ δα ᾿πηρτοΐδ- 
ἴριη ἐγϑηβοαηΐ. Πα πο Πᾶ πο Ἰην Θη- 
ἘἸΟΠΘ ΠῚ 58 51 ΑὙἸβέορ 8 η65 6616- 
Ῥταθαύ ὀοιμποθαϊαθηπθ ᾿ἰη46 νἱοίο- 
ΥἹΔ ΠῚ ΘΥΡῚ ΠΟ ΡΟ556 Δαρισα ἴα: 
Βαϊο ᾿πα]ο10 οἰ 5. Δ ηΪπ10 [πα Ρ6 ἢ {1551- 
10 ϑοοθαϊπηϊιβ. Ηδο δαΐθη τι5115 
1ἴα, Θϑῦ, πιὸ δι ΠΉ] 1 τι5. ΟΠ ΟἸ 5511η15 
4605 δὲ ρδίγαπι ἀγθ 6 πὶ ΘΟ] ΘὈταγϑί, 
-- ἢδοὸ ααοαπθ ἴῃ τ ΟΥ̓Δ ΪΠ ΠῚ 
ΔΟΙα] αἴα5., ΟΠ] 51 ΠῊ]Π 10 115. ΘΑΥΤΉΙηΪ- 
Ῥι5. οἴ ατη Δα ΤΊ] ΟΠ Θ ΠῚ 511ΠῚΠ18 ΠῚ 
5101 σομοΙΠανοσδΐ, --- ΒΘ 6 ἸΟΠΡΘ 
ΤΘΟΘΙΘΓΘ Δ ΘΟΓΕΠῚ ΘΥΤΌΤΘ, 4] 605 
ῬΔΙΡ1Ο5 ΠΟΙ 6556 βίαϊπόγοηΐ, οβίθη- 
ἀστοί: ἀθηθ νθῖῸ πὖ ΠΟ ἘΠ] 
Θυη, απθιὴ ἴῃ ἔθ 118,. οαδίραθβδί, 
5604. ΤΠΔΡΏΔΠῚ ΠΟΙΪΠ ΠῚ ΟΟΡ Δ η, 
᾿ΠΊΠΠΟ ΟἸΏΠ65 605 ΘΙ 5661 ΟΥΠΔΪ 15 
ΤΘ 05 ἔδοοθσθ, αἱ δἰ" ΠΠο Υ αἰααθ 
ϑοοταῖθθ ἃ ΤΟΡΌΘ]Ιοα. ροτθη 8 
ΔΙΙΘ μὴ δα βίσαϊα, ᾿πα}1}18, ΔΗ ΠῚ Τα 
οομγογίθηΐθθ, ἃτίθα Ῥθββιπη δ 18 
οὖ ἐούδιη οἰνίπτη νἱΐα πὶ γΘΠΘΠΟ 5110 
ΘΟΥ̓ΤΠΙΠΊΡΘΥΘ ν᾽ ἀθυθηΐαν, οἵ. 917 566. 
991 564. Ῥαΐίοθί δαΐθηι, βρθοϊμης τη 
ΘΔΏΪΠΟΒ. ῬΥΆΘΟΪατο ἰΐα 84 οτηπΐβ 
ααδ6 βϑαππηίαῦ σϑοίθ 16 ]Π]σ θη 8 
ῬΤΔΘΡΆΓΑΣΙ. ΘΠ μηἃ, Υ61Ὸ τοὶ ἴῃ 60 
ΘΘΙΗΙΕισ, αποα Βίαςίπη ἃ Ἰηϊ{10 
ααϊα Ρτϑθβθηΐθ δίσορϑιαθ οἱηηΐα 
Ππαπέ, 1Δ αὐϊάοπη ομηηΐθιι5. ραίο- 
ἔθοϊς, ΠΙΠ1] 56 ΤηΔ ΡῚ5. 5101 ρτορο- 
5.1556, αδ τὴ πι Ρ]6 θη σα ποογοϑέ, 
αἀ86 86] Τ65 (185 1 6]} Πρ Ό γ6 θα αϊξ 
ΘΕ ΡΙἸ551π|6 ϑοοθαδέ, Παυτατη 6 Τ6- 
ΤΌ͵ΤΩ 511 Ὁ {ΠΠ1π|πῚ τ} ] τὴ δἰπθ Το 66 15- 
ΒΙΠ115 ΘΥΤΟΥῚ 115 αἰ τπροτο αποαί. [1 
Ῥδιιοὶβ Βηρῖι]ἃ ΘΟ ΡΤ  ΠΘμἰϑη, 60 
ααοαπο οτηπΐα ἃ οἶν 65. στ] θη 05 

Αὐἱοιορ!απὶδ υοἱ. [- 

ΧΧΧΙΠ 

βρϑοίαηξ, ααἱ δαὖ βέπαϊα ΡΒ]]ο5ο- 
ῬΒΐαθ βία! ἃ σὰα Ἰηνοσίαηξ, δαί 
115 δα πη]85 αύΐθϑ ΓΌΪ ᾿Π ΘΟ ΘΠ 85 
ἀθαίϊαπηίαν. Τίααπθο 51 δοογαΐθβ αἱ, 
γϑίθυϑϑ 8 οοιβαίουθϑ 5105 οὗ ὙΠΊΟ- 
ΤΙ θτι5 [1515 βθαποίοβ δὲ ἔπι ᾿α 15 
Ρτοραραία ὨΪΠ1] 151] ΘΙΤΟΙΘ5. οἵ 
τηθηἀδοῖα οὐθα 556, ἃ Ἰρϑῦτη 
ΑΥἸβίορ 8 η65. νϑυθτη 6556. οοπηῆτ- 
πα. ίγορϑιϑαθθ θη 18ΠῚ Ὁ] 
ΠΠΙο ἀοπηαιη οουδίϊβ οβίομαϊξ, δὰ 
ΘῈΠῚ ΘΟΙΠΟΥΘΠ 1 ΠΔ {Π Θ5ΔΈΓῚ5 1515 
ΡΟ Ι5βιηπαπι αὐϊίαγ, αἀπἀο5 ΟΥ̓ ἐ]η 5 
1η Ῥαπορίβ, ΗΙΡΡοπθπ τὖ βϑοοαβ8- 
τοί, Ῥυϊπηὰ5 ἴῃ {πΠΘϑίσατμη ᾿ηἀπιχϑυαΐ, 
οἵ. ΝΡ. 94 βαα. Βεουρκ. Π6]1α. 
ὕομ. ρΡ. 104. Ῥειπαθηΐου δαΐξθπι 
Ροθίβ, Θοπηοθαϊϑηη ἴῃ ἀπ85 ἴθ 6 ρ8τ- 
[65 αἰνιαῦ, ἀπδγαπὶ ἴῃ ΡΥΪΟΥΘ Ρὲ- 
ἴσθι [ἢ 50 Π ΟἾΔ ΠῚ ΘΟΙΠ ΓΔ ΤΠ 1, 5Θ ΠΤ 
111π5 ἀιϑίδίϊβ ΘΧθρ] τη, αἰ αποὰ 
ΟΠΊΠΐα, 1185. πόα οὖ ᾿ηδααιία, βαηΐ, 
1111] τϑοΐθ ἰῃτθ] ]Π]σαηΐῦ οὐ οἹηηΐ8, 
Ῥουνουϊαηῦ; ἴῃ Ρροϑβίθυϊουθ ΕΠ]. πὶ 
ΘαΤΆΙΓϑιησσ, Οα] βἰπηα]δίαπο νϑίθ- 
Τ6ΠῚ Ὑ]ΥΘ ΠΟΙ ΓΟ Π6ΠῚ ΤΟΙ 6 Π 6] 
ΘΟΠΒΙΠΠ]ΠΠὶ ΟΘΡΙδ, απ8 ΠῚ ΘΘ]ΘΙΥΠῚΘ 
ἰοίατη ἃυΐθπη ΒΟρΡὨἸδίϊοαμη ΟἸαΙοΣ 
5. Πα ΡῬυϑθοθρίοσθη 8660 80 
ΟἸΠΏΙ ρᾶτίθ βαρογαν, Εδοοίθ 5]- 
τη] τα ΤΘ.ὴ Ἰηδύπ|0, αὐ ρΡαΐοῦ 1α 
Οαϊπ|5 οϑτι588 ἢ 56Π018Πὶ νϑηϊ, 10] 
ΟΥΛΠΪΠΟ ΠῸῚ δπαϊαῦ, ΠΠΠπ5. δαΐθιη 
βίδίτη δα οαιιββᾶμη ΘΙ ΟΥΘὰ α15- 
οοπάδιηῃ δα π{ἰαΐαν. 
14 νο]πουῖῦ ρορία, ἴῃ ἤπο ἴὰ- 

Ῥα]8 6 οἰ Ίββίηθ. ΔΡΡαγθῦ, οαΐτι5 
γι Βομέζιο ἄποθ, αα8 ᾿Κοηιίβοθο 
μγιαὶ αἷο Κοηιδαϊο, Ὁ. 152. (ο, (ὐοτητη. 
46 ΝΆΡΡ. ρΡ. θ 5644.) ἴᾷτὰ ἀπάτῃ ἰμ- 
(611 Οχὶ πη15. 
ΑὙἸΒΤΟΡ 8 Π65 ροβίαπδπι ΝΆΡΙΒΡΙ5 

5115. ΑἸ ΠΟΙΊΘη οὗ ΠΟΠΟΥΘΙΏ 
ἀθαϊῦ, πὸπ βοϊπη ΒΌΠΠΠΟ 685 
ΒΡΙΘ ΠΟΥ οχουηδέ, 566 νἱΐδπι απο- 
α116 115 ΤΟ Πα ποσὰ ἀΘοσ τὴ ἀ θα τιιπη- 
α6. βίη θαι {0 1. Ηΐηο ατὰθ 
᾿ρθογίαβ Θουη] οσιιη Γαϊξ, 51π|8] 1116 
ἀοίου!β ρᾶγίθβ ἴῃ ΘΟπιοΘαϊα βιι501- 
Ραηΐ οὐ Ὁ 1π|ῖ10 απ] θη σα] ου- 
θὰ5 5115, ίγορβιδαι, Θ'οοΥϑί τοῖ]- 
αἀ6. 50Π 0146. Ὀθηθἤοϊα τηὰχίτηδ οὗ: 
ῬΥϑΘΡοσο νἱ ἀθηΐαν οὐ ρσγομπηΐ: 
ΘΟΘΘΠῚ Υ61Ὸ [θηροῦθ ΒΡΘΟΪΘΠῚ 56 
ἔα ]βϑηι ᾿π 1558 Πα ΟΌΒοαγο Ρῥτο- 

[9 



ΧΧΧΙΥ͂ 

“ἀαμῦ: ἈὉΙ δαΐοπι 111 μδο σταίία οἱ 
Ῥοπϊρηϊξαία βοάαοἱ! ΓΘ θ 15 ΡΘΥΥΘΥΒῚ5 
οὐ ἱπποηθβίϊβ ορούᾶπὶ αἀθαθγαηΐ, 
Βα Ϊο δα νου αΐίθιη τοαθαηΐ οἵ 
ΤῊ] 6 Η οἷ Ραμ 6 415 ᾿Ἰμβουυαηΐ. οἵ. 
Βομίζ. 1. 1. Ρ. 18. αοῖῦ Ἰρτέαῦ 
Ῥορία 'ρΡ50 συμ] η6 580 86 1π|5{Π{186 
αἰνίημδθ ἰθρϑθῖὴ δὲ πουϊηδη, αὰ86 
οἴἤοογο βοϊϑέ, αὖ Ποιηϊηθβ 84 165 
1η8]5 Ρουθ ίγαμδ5 Θομ! αηο], ΡΥ]- 
τηπτη [6 1οἸ ἔθ ὺ ἴῃ Τ6 βαβοθρία Ρῥτο- 
δηιθαϊδηΐαν οἵ ΘΟ 51}18 δ 58 8556- 
ααπίιτοβ 6558 Βρουθηΐ, τη θα ϊὰ Ὑ61Ὸ 
ἴῃ ᾿ἰαρεϊ ἴα οὐ ἀρ] θοίαίοηθ, 51 Β0Ρ6 
51ἃ ἴδ ΡΟ 6556 5101 νυἱαθηΐαν, 
ουγοόσθη οὐ ἀο]ϊοία βὰὰ βοηςϑηΐ, 
ΑἸίου ΙΓ Υ] ΤΩ] τὰ ᾿πἔθτδπΐ δὲ πηἃ 
Δα ῬϑυηἸοῖθπὴ Ιου! ὰτηπ6 ταδηΐ. 
Ἡΐϊηο ΝῸΡ 65 18Π| 60 Ππηοπηθηΐο, αἴι0 
δα ΒἸΤατ ἀγοθϑβθηάατῃ Δ Ὀ1Πΐ, ἔοσνο- 
γ6 πὶ οἷι5. ἀθἔθυυ θββθυθ ΡΟ556 1η6]- 
οδηΐξ, ν. 812, ἀοίπαθ ροβίαπδτχη 
ῬΒΙαΙΡΡΙ 465 οαιιββαπι τ Ιου δὲ, 
ἀρθίθυϊογθιη δααϊνιῦ, ΡοΟΘη ΘΔ ΠῚ 
ξαΐξαγατῃ απρισαηΐαν, 1114, ἀθηϊααθ, 
ααστη ίγορβιαθ5. αὐίθϑ ἔγταπαδίο- 
Τὰ 5 ΘΧΒΙ θυΪδβϑῦ οὐ αὰδ6 γϑ]]θί δ0- 
ΟΘΡΙ586 5101 νἱἀθγθίαν, ἰοΐαπη οἷτι5 
οαἰατηϊ αἴθ ργδοβαριαπί. Ηἴὸ ἰο- 
{πι5. ΘΟΠΟΘα 86. απ881] οατᾶο οϑί. 
υδπὶ ΟΘΙΘΥΓΠΠΘ. ΘΗΪΠῚ ΟἸΠΠΘ65 Ρὰ- 
πἰα τα, ΡαΐοΥ ΟΥ̓ Θ]15511ὴ 6 ΘΓ 
ΠΠΙατη, ῬΥΔΘΟΘΡΊΟΥ ΡΘῚ αἰ 5οΙΡα]08, 
ααοχαμη ΡΘΥν δία 'ρ850 ἴῃ ἢπθ 
1ςΘΥὰτὰ Ὧ46 ᾿που] θη ἰβδίμηθ. αα] 61 
Ῥ͵ΙΟΣΙΠΡ 1. 

Θαροιηδαϊιηοάπη ΝῸΡΘ5. 5101 ΠῸῚ 
οοηδίαηξ, 18 δίσορϑια ἀθ5. απο 6 
οὐ ῬΒΙαΙρρΙ 65 δα αἰνθυβᾶμι 56}- 
{6 ΠΟΙ ΡΘΠαΙΉ 6 ΤΕ ΟΠΘΠῚ ΘΟΠΥΘΥ- 
ταηΐασ. ΑἸΤΘΥ ΘηΪπὶ ρΡοβία μη αἴπ 
Ῥᾶΐ15. ἀθϑιθυῖο στϑϑμεῦ, ἰδηάθιη 
Θἷὰ5. ῬΥΘοΙ 5. ΟὈδθαπαίιβ, ᾿ΐα ἀο- 
οἴσπδ τι ΠΟΥ͂Δ ΠῚ αἰβοιέ, ταῦ ΡὨ]]ο580- 
ῬΒΙοἶβ οὐ τῃθίουϊοἱβ βία 1185 Δα οπηπΐα 
᾿αδία ΤΘΡρυοθαηάα, ἰηϊπδία ἀθἔρη- 
ἀοηάδ Ρουνθπου. ΑἸΌΘΙ γ67Ὸ 511Π|- 
τᾶ Δ ἰπϊτο ουρίαϊαία ἔγαπα!β 
τη] ΔΓ α16. ἃΥϊατη ΟἸΒΟΘ ἢ δ τὴ 
Βομ απ Δ 61, ργαθοθρίουϊ απο αθὸ 
τη θγοΘ άθιὴ ἴον, 5δα ἀ0] Π]1] ἐθτηου!- 
ἰαΐθ οὐ 566] 6.6 βΒῖ0᾽1 βδαδθαιθ οομϊ πρὶ, 
ῬΘΓΠΪΟΙΘ ῬΑΥΑΥῚ Βθη δῦ, ὈΟἢΪ5 πιὸ- 
ΤΊ θι18 οὐ 6115 ἰ8 6515 δά νθυβιι5 ϑοοτα- 
ἴθ ΔῈ Χ ]}1ὺ νϑηϊξ. Τα γθγῸ ααστη 

θῈ ΥἹΤΑ ΑΕΒΙΒΤΟΡΗΛΑΝΙΒ 

Ῥγοσθάθηΐξο [θη ΡΟΥα ρϑΐοσ οἱ ΕἸ ϊὰ5 
Δ ρφαπάριη αἴνθυβο βισοθββα 4ο- 
οἰγίπαμη ἀοοοράδηΐξ, πος αὐ βοῖο 
Ρορίαᾳ οοοδϑίομποιι πδοίαβ Θδύ, βἰῃ- 
θα]α5. αὐᾶθαὰθ. ρῬυδρθοθρίοσαμη 81- 
ἴ65, ΡΥ Π βύπαἴα ΡΠ γ 5168, σγϑτη- 
τηϑίϊοα, τηοίσιοα, ἀοθῖηαθ τποίουϊοα 
ἴῃ βοθηᾶ ργυοάποθηᾶιὶ; απ86 οἸηηΐϊαᾷ 
ααοα ἸΘρΙαΙββίπιθ δ ἔδοθ 556 
ἔθοϊῦ, φργορίοσθα βαμησηᾷ 86 Πηϊγἃ- 
οη6 αἸρηαδ. δῦ 5666 Ὁ. 15 5186 

ΟΥ̓ Εἰ55] ἢ 6556 Τηοηβίχαν, ΝΟ- 
Ν᾿ ΡῬτδθίθυθαμαθπη δϑί, αἀπϑπη 
θ6η6 ροορία, αποᾶ ΡΒΙαΙρρΙάθπι ἴῃ 
Ῥοβίθυιουο ἀπ]. ΠῚ ΘΟΠΊΟΘ αἴ 6 ρᾶγίθ 
Ῥτοαϊγθ ᾿πβδξ, ἰπϊξαιη ἔα θα] 86 
ΟΠ ἢπ6 ΘΟΠΙ Πχουϊδ, ΟἸΠΠΘΒΟῈΘ 
οἷα ρῬαγίθβ πέρα 56. ΘΟ] ραν θυ, 
Τὰπη γογῸ ραίθῦ απδηΐα οα] 185 6 Χ 
814 οἀποαίίομο παβοαΐασ. ΕἾΠΠ5 
ΘὨΪΠῚ Δ ΟἸΠΠΪ ουρα ρδίσοιη τϑΥθ- 
τ Θητἃ ἰᾶτη 8 [1010 8|16ητ|8., Οαγἃ- 
ΤΠ) απ 8 Ραίθυ οομβοϊξαν, ΟΕΠῚ 
πλδίΓΘ. ῬΥΪΠΔΥ]5 δποίοῦ, αππΠὶ 50- 
ΡΒΙβίϊοα5 ατίθβ αἸ αἰ οἰββθέ, οὐ μα ηδ 
ἴδτη αἰγοοῖα δχοτοθέ, αὖ Θὰ ΠΆΥΥΑΤὶ 
ἰαμ πτηπηο 0, ΠΟῸῚ ἴῃ 566 η8 Οβίθηαὶ 
Ροββίηΐ. πδθ δὶ ΘοΟηΒΙ ἀΘΥΔΙΏΙΒ, 
ἀαὈΙΐατα πο Ἰϊοθέ, ατΐη ἴῃ δ8ο- 
Ἰοβοθηΐατη [ἄγοσΘ οχαρὶίαηαο οο- 
ΤΊ] Οἱ ΘΟΙ51Π1Πππὶ Υ6Ὑ6 Ροβιίαπη {που 
ΝΟ δαΐθη, αὐ ΠΟ μΠα}}15 Ὑ1511ΠῈ 

αοϑ, υἱὰ μδὸ ᾿ηϊΐα Αὐἱβίορ δ η65 
οοηΐτα Υ[18. Ἰθρο8β ρϑοοδνὶΐ οὐ ἴῃ 
ἰσαροθαϊαθ ἢμπθ8 ἱπημηθυϊίο ἔγδη5- 
ΘΎΘΒβι5 δϑὲ Ροββοί ργοΐοϊο ἴΐα 
Τα ΙΟΑΓΙ, ΠΪδῚ ᾿ρ85ἃ βία {14 οὐ ροτ- 
γογβιαίθ δια ΟΠ 65 6 ἴῃ ΒΟΘΏΘΙΩ 
Ρτοάθαηΐξ, που οἶα 5656. ἰπ- 
αἸρημο5. ΘΧΒΙ θοσθηῦ πηϑ]ϊδαιθ ἃσίϊ- 
Ὀὰ5 οἰπορσθηΐ, αὐ δὰ ἰηξΐουϊ απ 
ἔοδύϊηαηΐθ5 δὲ ἢ ΒΕΓΏΠΊΒ ΠῚ ΤΠ 5ΘΥ ΤΩ 
᾿ποϊἀθηΐθβ 605 ΠΟῚ 5116 εἶδα 1ηἴπθ- 
τη αγ, οὗ, Οοτηη. ἀ6 ΝΌΡΡ. ῥ. θ. 
Αἴαὰαθ πᾶθο ἰδέα δβὲ ᾿πβεϊεδθ γϑέϊο, 
ααϑιη οομηοοαϊα ᾶθ 6 ΠῸῚ ΓΘΒρΡαΪΐ, 
ΟαΪ 5. ΒΡΘΟΙΘ5. 80 ᾿π1{10 Ρορίδθ ὁὉ- 
γουβα θαύαγ, (αἱ 58 ἸΟ ΟΟΟ 6 ἸΠῈ ΠῚ 
δα οἰνιζϑι5 Βα] αἴθ τὶ 5101 ᾿γχο- 
Ροβαθσαί. Ἀοοθαϊξ, αποα 5Β[ρῚ]] 
ΟΠ 65 Ραηἰαηΐαν, ΠΟΤ ῬΘΤΠΪ- 
οἷο. ρϑίσία ἃ πι} ] 6 ῆ 18 Πθοταΐα δὰ 
νοίοσοιῃ σϑάϊτο ροίοβε [6] 1οἰταθπη 
οἱ αἰρηϊίαίθμι. ἴϊοοῦ θηΐ ὉΓΌῚ5 
᾿σΟΠἀἸ ΠΙΟΠ 6 ΠῚ ΤΠ] ΒΘΥΤ ΙΒ 6586 αο- 



ΘσΟΜΜΕΝΤΑΆΤΙΟ 

οοπέ, [απιοη οδαΐθ οὐ 641146 ροοία 
γοσὰ ἴα ἰπδίϊταϊξ, αὖ ΑΥἰΠΘΏΔΥ ΤΙ 
ὉΣΌ15 ᾿ΠΠὩ ΡῸ Τη6 6115 1ἢ ἰὰγ}}}15 οὗ οΥἹ- 
τη} 0 5 ΒΙ ΠΡ ΠΟΥΙΠΊ ΟἸν ΠΤ 5Ρ161- 
αΙαΙ5βῖπιθ. θ α]ρθαῖ. Ομληΐα ΘΗΪΠῚ 
8] ἰᾶτὴ ρϑυαϊία οοηϑαϊββοῖ, απο 0 
ἰὰηΐο βύπαϊο οὖ Ἰάθουθ ὕ10 δὰ ρὺυ- 
δθδτθ ρΡοίαϊδβοῦν. 568 πὸ 1Ππ50}} 
Ῥοβαϊ ἢ Ιοοο ΑἸΠΘη85 οὖ ΠΟηΠ1}}15 
1ῃη ΡΤ Έιι5 ἔα θα] 8.6 ρα ΘΟ ΓΘ ΡΥ86- 
αἰοανῦ, αἀδ6 δ οὐ ἐγαροθαϊδ οἵ 
οομηοθαϊεθ οομϑαοίααο, [δὰ Θἰ 181 
605 ἀδογυτηαᾳ6 ᾿πιϑ{{18π| οβίθπα!ΐ 
ΒΘ θσδαιθ Βυϊηϑηδ αἰνίηδ, τ] 106 
ῬΌΠΙΙ ΔΗ ΪΠ}15 Βρθοίδηψ!ατ 1Π0Ὰ]- 
ον], 

Πθαάθο 84 Ξοογδίθῃ), φῬυορίευ 
4 απ Π866 οἸη 18, ἀἸβραΐαν!. ΑΘ ΡΥ]- 
ΤῊ ΠῚ ΑἸ] ΘΙῺ ἴῃ ΘΟΠΟΘΒ515 Ρ0ΠΟ, ἴῃ 
ΝΆΡΙΡΙ5 ρᾶιέθ5 ΘΠῚ ΡΥΙΠΊΔΥ18 5 ΠΟΙ. 
{6 Πη6 16, 564 ρΡοθίβθ β.πατ 60}- 
Β᾽ΠΠὰτὴ {Ὸ1556.. ὉΥΡΘΠῚ Ραίγϊατη 80- 
ΘΟΌΒΑΠαΙ, 8. γΘίρθυθ ΠΟΥ ΠῚ 51Π10}}1- 
οἰτξαίθ δα δουτπρίθ] τὴ νἱχ ἔθ 81 
Ἰαρϑϑιη οὖ 1η αἴ65 1η8}915 [ΘΟ Τὴ 
Ἰαρβαταμηηπθ. Αοσθρηῦ δαΐθιη μ81- 
[65 ΒθοιΠ81185, Ροθίδθαιθ [0600 
Βθοῦη ὁ ΡΤΟΡοΟβιίαπι οϑῦ οβίθηοσο, 
ΒΔ ΡΙΘΗΠ 86 βία !απι, αποα τηθηΐθ8 
Ῥ᾽αΥΙΠΊΟΥατη Οἰν τὴ ΘΘρουϊΐ, ἢδο ἴῃ 
τ ΟΠ 14.006, Π18}15 ἴῃ Οἐν!αΐο ΡΥ δ5- 
58 ΠΕΡ 115 ΠΤ] 6] 8 πὶ ΠΟΣῚ 8] ΠΤ Ὶ1Π], 
566 γ6] γηΔ 015 ΠΟΟΙ ΌΤΙ. ΠΟΘ Ὼ {18Π}- 
ααθ ρα σοοηϑηΐοιη Διο ΠΓΊΙΠ, 
ῬΟΒΘΠΟ νΘΙῸ Ψ|Π15 ΒΑΡ ΘΠΓτι5 
τιν 6 Δ]Π1] 8 40, ῬΟϑΓα ἃ ΠῚ Π]8ΡῚ5 
οογταρία που οα] τα! αΐθβαπο ἴμ 46 
πδΐαθ ΘΟΡΠΟνοΣζ, ΟΟ]Ρϑὴ ἃ 56 
Δ 1105 ΡΤῸ ΤΠΊΟΥΘ {8 5 6 Θ πέθιη, 
οἰδάθπη οὐ Ἰηΐουϊαπι ΡΑΓ ΠΤ ΆΤη 
6556, Αἴαπθ Ὠϊβίονϊα τ 015 ἀοοοί, 
ἀλη] τοοΐθ οἵηηϊὰ Ὀγδθαϊχου, 
Αο ΠΟΠΠΘ ἴῃ ΒΟΟΥα5. οδιι558, ἔὉΥ6 
4 νουϊαΐθαθ δοοοάρθσθ υἱαοίαγ, 
αποα ϑοογαίίοαθ ομλτ5 ᾿ΠΘ ΘΠ 510 ἃ 
ΟἸΒΟΙΡΌΠ ΔἸ] ουἶτι5. ν] 115. τορθίτζαν, 
41 πη8 16 0115 515 ραΐσγοιη δὰ αἰ{1ο- 

(ἰὼ αθηη 161 ΟἸΠΠ65 ἰδ τὴ {πΠηῚ Ροἵο- 
τϑηΐ σορ 506 Υ6., απΠῚ ΡΒ]]ΟΒΟΡΠΙ 
51 6.1 ΡῈ Ὀ]106 Δ ΟΟΙ 5 ΓΘ ΙΗ 1 ΟἽ Ππ|ΠῚ- 
46, ΠΠΊΟΙΘΠΊ, 5.150] ΟΙΟΏ ΘΙ ΘΧΟΙίαγ 6 
οοορ βδϑηῦ. Ρυδο τ Ἰριταν Αὐϊβίο- 
ῬΒδηο5 ἴῃ ΝΆΡΙΡῈ5. Π{πππὶ 1] ὙΠ ΠῚ 
σομίγα 8 ρΙοηΐθ 5. ΡΈΆΌΠΟ6. Δοία απ Πὶ 

Ι 

] 

Ὶ νΟΥΒαῖαΥ οἱ 
Π ΘΙ 5.150 1016 πη Θοτη μον τ ἡ [ἢ]-᾿ 

ΧΧΧΥ 

ΘΧΟΙΊΡΙ πη, Θαβαπ6 τορυορανὶΐ (οἴ. 
1480 54. ὀρϑῶς παραινεῖς, οὐκ ἐῶν 
δικορραφεῖν). 

Ἰτὴ 51 Αὐιβίο ΡΠ 8165 ΤΠ ΟΥΠῚ ΘΟΥ- 
ΤΡ. ΟΠ ΘΠ ΒἈΡΙ ΘΗ Πα ὰ6. ΒΟΡΒΪ- 
βίδγιι πη οΟὨΪαηχΙΐ, ἔβοιῦ 11πᾺ Ρτο- 
ΡῬίογϑα, αποα πίσϑαπθ ᾿ηνϑοία, (86 
ἈΡῸΟ ΤηΔΊΟΥΘ5. 1610] Β51115 [ΘΠ] ΡΟΥ]- 
θ1ι5 γα] πουπηΐ, ΟΡῬΥΙ Τα αν γΘΥΠη- 
416. πον ΔΥΠῚ ΟΠΡΙ Ια 5 1 οἰν]ταΐθ 
Θχουϊίαν, ααδ6 Ὁ15. τηϑρηϊξαα!- 
ΠΟΘΙ οὗ β]οσ τὴ, 488}15 δηΐθα ἐπ], 
ἀρ]οαῦ δὲ {ο0}1ὺ ἤθοθββα οϑί. Ἀὰα 
Δυ Ιααΐοτα 1184, απδ6 Ῥουβὶβ ἴῃ- 
δια θη τ 05 οχβίαραμῃί, Δη]πη15 ΡΟΘ- 
ἴ4 6 τοῦϊῦ θαααθ τοίϊηθσθ οὗ οουτο- 
Ῥογᾶγθ βαϑβεῦδ: 15. ᾳαὰ86 Ορροβίὶίᾷ 
βαηΐ, ΔρΡΥΘαϊαν οὗ πηραρηϑδί: οἹ- 
γἱζαΐθ πὶ ΘΗ]ΠῚ βίαυθ Θῦ ΤΆ Π6 6. ΠῚ 
Ῥοβ856. οθηβοί, 181 αὰ886. 8Δ]10π648 
ΠΥ τη, ΓαηαἸπ5. ΘΙ ΠΟΙ ΤΥ. 
Οὐρπονοῦαῦ ΑὐἸβίορ Πα π65 “πο απ 6 
ΒΔΡΙΘΗΓΊ8 τὴ Οἰν ζα 1 οἵ βίη ρα 5. 58- 
Ταῖαγ θη, απ8ηι ἀΡΊαπ6 σΘ] γαῖ, αὐ 
ἴῃ Πδηῖβ 1418 544., υὖ ΤΠ Δ]61185, 
ΝΆΌΡΡ. 180, Ανν. 1009, 568 θᾶτη 
οατη νἱΐα ΡῈ] 1οα, οὗ ρυϊναία οομδ6- 
τοπίοπι: δοογδίϊοα γ6γῸ βορϊβία- 
ΤΠ] 16. 5 ρΙ Θητἶα οαπὴ γῖν θη 6] γὰ- 
τἴομθ οοπϊπηοία, οταῦ, απ86 ἃ 
ΘΧΘΙΏΡ]15 νϑίθυπιη ΒΔΡΙΘὨ ΠπΠ} ΤηΪ- 
γα απϑ πη} αἰνουβα οὐδ ΘΠ 116 
οἰντία 15 σοτημη 040 Δα ΘΠ 40 ΘΤΙΡΘΙΘ 
νἱἀθθαίαν. Ηοο οϑύ 1Ππ4, οὰν ἃ 
ΒΟΡ ΙΒ615. ΘΠ πο αἰβογονῖς, 566 
τοΐατη ΠΠΠΟσ πὶ υ 6 ΠῚ 1ἢ ΘΌΠῚ {78 Π5- 
τα }10: ΟἸΘο απ ἀοοαβαίο δου ύθ ΠῚ 
Δαϊπηχὶΐ, 4αΡΡ6 ααἱ ΒοΟ Ἰμΐθυ 56 
ΘΟ η86. πα θ6πΐ, αποα νϑίοσϑ οἵ- 
γἰἑαίῖ5. απο τυϑ]οΐα πονὰ ἱπαὰ- 
απ, ααδ6 Ρουϊου]οβα βαηΐ οὖ Ρου- 
πἰοίοβδ, 1116 βοϑίοσα δὲ [θη θυ] θη 
ΡτῸ δηίαπα Τ θμ βίο β οὐ Αυ δέ- 
αἷ5 βαρ θητία οὐ ᾿αδθϊα, π1ο αἰ θη αὶ 
αἸββοσθη Ια. Βα ΠΙ}αἴθη, απ 6 
οἰντατη ᾿ππβέου πὶ ἈΡΘΠΑΙ βίπαϊο 8Δ6- 

ἃ ὐίϊαμη ΠΟΥ ΔΥΠῚ 
Ιοποοϊπἶα δαο]οβοθηΐίοβ βϑάποι. 
Πᾶὰὸο ρουίποΐ, απο ααἰ ἴῃ ΝᾺΡΙΡ5 
Ρτοάθαηῦ Ομλη65 (οἵ, (ὐοπηη. (6 
ΝΆΡΡὈ.».4), οἰν!τα 15. ΟΠ ΏΪη0 1Π1Π16- 
ΠΊΟΥΘ5.,. 11] ΠΪΒ] ΤῸ5 588 ΘΒ 0 
πα χῖτη 6 ΘΟὨ ΘΠ 6 η685 ἰσαοίαπί. 

Ηδο ταίϊομηθ ἰριταῦ δὶ δηίὶαπδο 
51} ]]οἸ τα. ἴθ ἀὐθ6. τοῦ ποηάδο 

σα" 



ΧΧΧΥῚ 

οἰν!αὐϊδαιια Ραϊγοοϊηἴατη βιβοθρθ- 
ταῦ, βίπηα! ἀγίθπι σοι! ἐπ6))ἃ- 
ἔατ, ϑοογαΐθβ δηΐπὶ δὲ βορῃϊβίαθ 
ἈΓΕΪ5. Ροθέοαθ δχρογίθβ ουδηΐ (6. 
ἀ6 ΝαΡΡ. Ρ. 9 544.}, π66. ΘΟΙΊ]1ΟΙ8 
Ῥοθίϊβ ρ] σα πη 58 ΠΊ|, ΟἸΔΠῚ 1515 
θα ρου θτι5 πα οἷϊ Θγαηξ, ΘΟ ΠΟΘ 6.8 
ῬΡοίοσγδηΐ, 564 ογθβοθηίθ δποίουίαί 
δὲ ομγηΐϊππὶ βίπαϊο ἃ ἔθγνοσο 1δὰ- 
τατη 1115 ΘΥΊΙ ΡΟΥΘ ΡΟ5586 νυν ἀθθαηῃίαγ. 

γ  σαμη Αὐιβίορ ᾶη65 ΠΟ ἴῃ 66 1- 
ἰδ] 6. 5] }}}Π1ἃ Ρ 5515 δϑὲ δίχα ἴῃ 
ἘπτρΙθ οχαριίαημαο, απθπὶ ἃρ- 
ΒΥΘβϑαβ. βίη! οὖ ᾿πηϊίαΐ8 6556 
αἰοιίαν. ΝΟ Ροΐδβέ Θηϊπ απ] 5618 ΠῈ 
τϑοῖθ ἱπΠ|ρΡΈ ΡΤ ΔΙ] τι 6 1, ἩΪδ51] ΘΌΤῚ 
αηΐρα δοουγαΐίθ οορηονοῦϊ. ΝΗ 
᾿τη σϊίο ἰριταῦ ἴῃ Ρ]αΐοη5 οη- 
γῖν0 ΑὙἸΒίοΡ 8 η6 ργδθβθηΐο ΑἸοὶ- 
Ὀῖαα65, πάντες γὰρ, αἰξ, κεκοινή- 
κατε τῆς φιλοσόφου τῆσδε μανίας τε 
καὶ βακχείας, ». 218, Ἰά απ ἴῃ ΟἹ ]- 
θὰ5 οοΙηοθα!β ρμοθίαᾳ οβίθπαϊ. 
ΝΟΩ ΒΟ]. πὶ ΘὨΪΠῚ ἰρ56 ΤΟΥ ΠῚ πονἃ- 
ΤῸΠῚ γΑΤΙ ΤΠ 16 ἴῃ {ποαΐσιπι ἰη- 
ἀποθη σι π] 5686 ΟΕΡΙἸ551 Π}0Πὶ 
6556 Θσομοραϊ οἵ 6χ ἢδ0 ΓΘ ΒΕ ΠΏΓΊΘΤΩ 
5101 Ἰαπάθιι ροίϊε: 5ϑα ἴῃ ΝᾺΡΙΡι5 
666 δίαπθ πη Αν]θι5, πίη Ῥ]Αἴο- 
πΐβ Οοηνίνῖο, ΒΟρΡἰβίδυιτη απο ἃ τὴ 
τη0610 ἴῃ οαβίγα ἰγ8 510. ΝΟΠΏΘ ΘΗΪΠῚ 
ἴῃ Οδιιββδθ ΠΡ ΘΥΙΟΥἰ5. οὐ ΘῈ ΡΟ ΪΟΥ 5 
ΘΟΥΓΔΤΏΪΠ 6. ΒΙΓ1Π1θυ ίαπιθ ΡΥΟαΪο5 
ἴῃ νἱγέμ β ὙΠ απ δἀ Ηθτοα]οπι 
5101 ΘΟ ΟΙΠΙΔΠππὶ ΔΘ  α] ]0Π6 γ6Γ- 
βαΐαγ ὕ Θαπαοηαπθ 10] αποαιθ 8 
86. ΒΌΡΘΙΑἔπΠῚ 6556 σ᾽] ουϊαίαν, Ὁ] 
ΤΠ ΠῚ ΟΥ̓ΡΊΠΘΠῚ ἈΠΟ πὶ τιητιβ 
ΒΟΡΒἰβίασγιιπη θηαυγαΐ, νν. θ8ῦ 566. 
αποα Ἰρβαπὶ Ρ]ίοπὶ δηβαιη ἀδαϊῦ, 
πὸ ἀ6 ΑἸηοτΘ Ββ μη] 16 Γ᾽ αἰ οΘηἐθ ΠῚ 
ΘῸΠῚ ἴῃ (οηγῖνῖο ἔαοοσθί. Οἴ8ΓΘ 
ποπάαῃὶ 80 δὰ βϑηΐθηξὶ σϑοθᾶο, 
Ἰιοοὲ Βουημαγᾶγο γ. 5. δ] 1ΠΟῚ 56ῃ- 
ἐἰρηίθ, Οἰγίθοῖι. Γχϊογαί. ΤΙ, ἢ, Ῥ. 514, 
ααδηὶ ἴῃ Οὐπηθηξαίϊομθ ἀθ ΝΡ Ι- 
θὰ5 (1844) ῥγοροβιαῖ, αὐ ΠΙορ 5 
ἌΡο]]οπ. ἀοοίτηδθ νϑβίϊρία απδ6- 
ἄδηὴ ἴῃ ΝᾺ τι5. ου να 6556 ρα ξο ΠῚ, 
ααθήὰ ποίϊογθιη 111 αοίαίθ ἔαῖ556 
ΑἸθηϊθ δίαθο ἴῃ ΡΠ Οβορμΐα 
Ἰοηΐοα. Θχοοϊθπάα Θχοϑ] Θ ]ΟΥ 6 ΠῚ 
οΥρᾶο, αἀπδλπὶ αἱ οχ ΔΠρ]ο. Ρτο- 
ἰγαοίιβ αἸοἱ ροββιί. ΝΙβὶ ϑηΐτη ΓΆ]]οΥ, 
αὐ ΑὐἸβέορ ΒΔ 185. 5865 1ῃ{6}} σΆτηιι8, 

θῈ ΥἹἹΑ ΑΒΙΒΤΟΡΗΛΝΙΚΒ 

ΠΙοσΘηΘ. ΟΆΤΘΙΘ ΟΠΊΠΪΠΟ ΠΟ Ροϑ- 
ΒΌΓη5. ΑἰΠΘΗΪβΒ δαΐοθπὶ ΡῬτορίθυ 
1165 ῬᾺΡ]]Οα 5. ΡΒ] ΟΒΟΡΠΟσ απ Οἢ- 
Π]]]ΟΥ τ Πλ βοϑηϊθηίαθ ΟἸΓΟΌΠ ΘΙ 6- 
Ῥαμίιν, απᾶ6, πἰ νἱάϊηγι5, δε τ 
ἃ ΘΟΙΏΪΟΙ5 ΡΟΘ 5 ἢ {πϑαΐσο Θχδρὶ- 
ἰαίαθ οὖ ἴὴ σνα]ρῖιβ. ΒΡ 586. βΒηΐ, 
Τὰμη ἃρίθ υϑῦὸ δὲ δα σϑπηὶ βοοοιη- 
τηοααίθ Ποο ΑΥΒίορ Δ η65 ἔθοϊέ, πὲ 
ΡΙ αν πγἃ οἷπ5 αἸοίθσια δέϊαπη ἃ ΧΘηο- 
Ῥμομπίθ δὲ ΡΙαΐομθ τϑρϑεϊξα πὰπῃ- 
ααδτη ἴῃ ΟὈ]ν]ομ 6 πὰ γοηθσϊηξ, ααϊ- 
'θὰ5 ϑοοιιβαίουθβ ΒΘ ΡΟΥ δα ΘΠ 
ΔΟΘΥ) 6 τ] ἀθηάαπ αἰ ροΐογαμπέ δὲ αἱ 
Αηντὶ ΜοΙιθίίαπο οχθπρ πὶ ἀοορί, 
ἀβαὰθ δα βηθπὶ υἱΐδθ σϑνθσα τιδὶ 
Βαηΐ. 
ΝΙΒΙΠ Ομ ητι5 1ἄθυη 1116, ααϊ πβαὰθ 

84 ΝὰΡ65 ἀοοίαβ ἃ υἱοΐουϊα δα 
ν]ἱοίουϊατη ῬΓΟΡΎΘββαβ ἔποσαΐ, Π]10- 
ὭΥ 5115. ΠΊΔΡῺΪ5 Ιβᾶσομο Δτοποηΐο 
ΠΟῚ ἃ ΟΥαΐΐηο 5010, απθπὶ ὈΓΘΥΪ 
αηΐθ ᾿υυϊβοσαΐ, βθα δέϊδπι ἃ Ὁ Απὶϊ- 
Ῥ5ῖα, ἀπαθῆ σοπίθιηηθθαξ, νἱοίαβ 
“6 ῬΥΔΘΠΪΟ ΟρΙ αἸββίτηθ δχορέαίο 
Ρσυϊναίμιβ αἰβοθβδιί, Τίϑα 6 ΒΡ65 1118 
ΘομοΙ αἰ, ρσορίου αἀπδπὶ ἀἰὰ οπποίδ- 
ἰὰ5 ἔποσαΐξς οὖ Δ] οσ ΡΟΘίδυ πὶ 
ΠΟΙΉΪη6. 5ι18ἃ5 ΘΟΙΠ ΘΑ Ϊὰ5 οαϊαογαΐ, 
᾿ἔογθ α{Ὶ ᾿ρ56 ἔαΐατῃ ρυ]οσ απ σΟμηϊ- 
ΘΟΥῸΠῚ ουΐαγσθῖ, (αἱ ϑαἀο]βοθηΐθβ 
ααὰπλ οβδοηΐ υἱοίουϊαβ τοροχίανο- 
γταηΐ, Β56Πη65 86 ΠῚ ΟἸΠΘΙῚ ΓΕΒ 
᾿ατηϊβοσδηΐ ἔγαοίατη. Ηδθο ΡΥΪΠπα 
᾿δγαῦ αι Ροτία! οἰαάθ5. θϑαπο 
ἢοο ἐγ: 5.10 Υ οἱ, απο ᾿πηΠΊ ΥἸ0 ΘᾺ ΠῚ 
ῬΌΓΡΘΒΒΙ ΠῚ 86 6556 ΟΘθηβοθαί. Ηδ5 
Θηΐπη ΝΌΒΡ6Β ΟΥ̓ 115 αἰΐ, δὲ α85 
ἼΡ56. Θομηροϑαουῖ οὖ απ88. 811 ἀο- 
᾿σαθυϊηΐ Ῥγαθ θυ 88. 6556, ἴ 65Ρ. 
101 βΒαᾳ. Νδο γϑῖοὸ βίῃριοβ απ05- 
ἄδιη ΔανθυβΆυο8. ἱποιιβαῖ, ΠΘαῸΘ 
ποα ΠΟΠΠΜΠ]}1 5 ΒΡ  Οα βαηΐ, Ρ8Γ- 

{ππηὶ βία ῬΑΙ ΠΙΆ ΠῚ 5101 ουθρίδῃι 
6558. αποτγϊίαν, 564 ααἷᾷ ἰηνθηΐα 
518, απ πη] πδ πη πουϊαΐθ ΘΧ ο ] ]6- 
ἃ, πο τοί ἰπἰθ]] θοΐαᾳ Γαθυϊηΐ, 56 
ΠΟΙ ΪΙ θ5 ἱπορίϊβ ΒΟ. 1556. 
Ῥοβίθα γϑῖὸ απππὶ ΝᾺΡΘΒ. 566 η86 
Ἰξθυτιπὴ ΘΟΙ ΠΝ 6 γ6 Β᾽] ῬγΟΡΟβαΐβ- 
βθῖ, δδηδοπιαπθ τορυθ ΒΘ ηΒΙ ΟΠ ΘΠ 
βρθοίδηξαπι τοροίοσθξ, 856. δἷξ οἱ 
γἹοίου πὶ οὗ βαρ θη 5 Ροοΐδθ πο- 
6 ἰᾷθο βΒρϑύαᾶτγο, αυοα βρθϑοίαϊο- 
ΓΘ5 Υ]ΓῸ5 οογάαίοβ 6586 ΡΘΥΒ ἈΒΌΤΩ 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙΟ 

Βαροαῦ: 5] αἰ γ 1Ὸ Δ ΘΥΒΔΥΟΥΊΙΠῚ 
ΘΟΠ θη 15 ἀο]θοίθηϊασῦ, ΠΟΥΤΙΠῚ 
ῬΙΔϑ πὶ 56. ΟἸΠΠΪΠΟ ΠΟῚ ΤΘΟῸΪΓΘΙΘ. 
Τάροτο ἰριταῦ πὖ βού οὐ αἰ 
'ρ505 βρϑοίαξογθβ ρϑυβίγηρὶΐ, π 66 
Βα] ᾿π610}} αἰγουϑιίαίοη σοίϊοοῦ, 
πΟΥῸ Ποὺ θυ πο η10, απ ΠῚ 60Π- 
βίδηβ ἴῃ 500 (6 ιίβ οοτηϊοϑ πα ]ο]ο 
ααδτλαθιθ ῬΥΟΘᾺ] 80 Ομ 115 815 
ΙΔ 1115 τουηοίαβ που, Θάοοο- 
ταπγ. Ρτονοοδῦ 84 βδρι θη Ππτὴ νἱ- 
ΤΟΥ̓ΠῚ 5Βθηςθης πὶ, Ρτορίου οἰδά θη 
Ἰβίδϑηι 56. Β0η Ομ ἑΘΠΠΘη {{πΠῚ, γ6- 
Ἰαποβαπο δαπποηθί, αὖ ᾿ῃ ΡΟβίθυ Πα 
51 αἱ ρορίδθ γ65 πούἃβ θχοορ ίαβ- 
βΒθηῦ ᾿ρβϑίβαπμθ οὈἐα! σθθηΐ, 605 
ΔΙΊΟΥΘ ρουβοαπδηξαν Θουα μα π6 αἱ- 
οἵα ἴῃ δῖ. Τθοοηδηΐ. 

8. 8. 
γε65Ρ86. Ρᾶχ. 

ΝαΡΙθ5 ἀοοίβ ρυῖτηδ ΑὐἹβίορπα- 
ὭΘ686 ΡῬΌΘ515 881 δϑίδβ απϑθαάδιη 
Βηϊία δϑὺ (ο. Β υρκ 1.1. Ρ. 890 56α. 
Βοτημαγαν, ΠΠ, 2, 561), ὈγΘΥ 5 πηδ 
ααϊάθια, ααἹΡΡ6 αὰ86 ΘΙ ΘΟΥ ΠῚ 8}- 
που Πηϊριι5. ΟἸγΟαΠηβουρία 510, 
564 5Ρ6Ὶ τηᾶρηδ6 Ρ]ΘηἸ55:πηἃ οὗ 6Χ 
ΟΡ 15. 6 πι5᾽ ΠΟΙ ΘΗ 15, ΄π88 
δοίαίοιη. ἐπ] υαπΐ, ἰδ πὶ ΟἸατα ΠΟ Ὀ15 
οὐ ρϑυβρίοιδ, αὖ 46 ΘΟ, 5110 Τη61]- 
{ἰδαᾳπθ ροθίδθ τϑοίθ πα !οατθ ΡΟ δ551- 
τητ15. ΝΙΏΙ ϑηΐηὶ, απϑηζιπι 5010, 
ος ἴῃ ᾿Π ογ υη σΘΏΘΙΘ 511η116 γ6- 
Ρουϊίαν, πὖ ἰοὐδηη ἔθου νἱδπι, Ὁ Τὴ 
Ροθίδγαμη Δ] 16 15. ἃ Ὁ 1110 ἸΠΡῪΘ65- 
515. που], οορηϊίαιη ΠᾺΡ ΘΑΠΊΠ5. 
Νοαπο. ᾿προαϊπηθηίο πΟὈ]5 6ϑί, 
αποα ρῬυϊοσατμη ροβίουοσπσηατθ Νὰ- 
Ῥήπτη αἸβουθ ΟΠ πὴ οχίσα οτη- 
πθηῖ ἀπ 1 τα Το θ τὴ ροβιξαπη οί, ααϊὰ 
τη ΧΙ Ρᾶγίθιη. πἰτασθ θα "10 
5101 ΠΟῚ ΟἸ5511η1115 ἔα (τοῦτο ταὐ- 
τόν» ἐστι τῷ προτέρῳ, διεσκεύασται 
δὲ ἐπὶ μέρους, ἴὰ ἀτρατη. ΝΆΡΡ. Υ1). 
οἵ. Τα] 46 ΝΆΡΙΡ5 δοῦ5. δία 
τοίγϑοία 5, τὴ ρτδοῖ. ΝᾺ. Ὁ. 9 564. 
οὖὺ ΒΟΙΠαγαν, ΠῚ 2, Ρ..511. Νδο 
τα] τπτὴ ποοοί, ααοα Ηο]οδάπμῃ απ 
Αρυ ΘΟ πὶ [ΘΠ Ρι5. ΠῸῚ ΘΟΥΓᾺΠῚ 
δῦ: Δ] ΤΠ απϊάθηι, απδθ 
Βουρ 5 46 ἀπὸ απὸ Ποϊ]οδαθ8 
οαϊία 510 αἰδραίαν!, ᾿Ἰοοὲ (ο οίι5 
ϑϑϑηθδίαν (οἷ, ΒοΥρῖς. 1.1. Ρ. 1110, 

ΧΧΧΥΙΙ 

Ὁ. Ρ. 194), ρυοθὈ1]Π 1 6556 ΠῸῈ νἱ- 
ἀοηΐαν. ΑΟΠ ΒΔΓ ΘΗ565 ϑαΐθηῃ, 4 81- 
[65, ΝᾺ 65 δα ἀριηποπμβίγαηαιμ 5αἴ- 
Ποϊαπί, 8 ΠῚ ΟΟμ ΒΔ 5 [ἢ ΘΟῊ51110 
Ῥουβθαῦθμηᾶο ρορία Γποϑυϊῦ, απδηΐοβ- 
απ ἴῃ βίῃηρα 5. ΘοΙη 6 6115. ἐθοουῖ 
ῬΤΟΡΊΘΒ588. 

ποπηδατηοααπι ρ᾽οὔγ8, 51 ΓΘΥῚΙΠῚ 
᾿π]8 Ρη65 84 νϑύατη Θχρυτηϊΐ, ᾿ΐα 
ΔΥ5. Θομἶοδ, 51 νἱΐϑπι ΑἸ ΘὨ ΘΒ] ΠῚ 
δἀοουγαίθ ἀθβουι δ, ΡῬυοροβιῦο ΠΟ 
τϑοῖθ δα βίοι, 51 να] ραγῖα απ86- 
αὰ6 οὖ νη]ὰ δα πηϑ] οΥΘ πὰ στ ϑί! ΘΠ} 
ἰγδηβίογ οὐ ρορθίϊοα νἱσέαΐθ ἢ Ὀ11- 
ἰαῖ. ΗΙ5 νϑϑίρ!5 ΑὐἸβίορ Δ η65 1η- 
5150 δ ἨΌΙΪ τὰγρὶδ ᾿πηϊ τα αν, ΘΟ ΟΥΘ5 
ἴΐω τηϊβοθῦ, αὖ ΟΠ ΤΥ 1{π|5 ΘΠ 56- 
απᾶγ 15, 5864. ΡΟΘβὶβ γϑῦδθ αἀα] ΘαἸη8 
8. ΟἹ ποία 0 506 ]6 16 τθυοοδίαπη 
[6 5θηῖ185. ὅ864 Πδ0 1088 1ἢ ΤῈ {γ] τὴ 
ἰδίατιι πη ΟΟΠΙΟΘ γι πὶ ΟἸγ βία 5 
ΟΡ ΟΒοΙΓαγ ΣΙ Α ΟΠ ΤΠ ΘΉΒΙ 5 ΘΗ ΪΤη 
οὐ τὴ Πα ΠΡ 15 πχαϊίο τϊητι5 ἃ τὴ 
ἴῃ ΝΆΡΙΡ.α.5 Ροθίδηη 51] 11 απο δὴ 
Βρισϊτα ΦΗΠΑΥῚ νά θηγι5, απὸ Θχοῖϊία- 
[5 τη 040 σὕτὴ ᾿ὙΥ1015 ΡΟΘ ΙΒ ἴῃ ὁ6Υ- 
ἰάτη θη ἀΘβοΘ ἢ 676 διιδ115 Θϑί, τη 060 
τἀ α}} φαδη ἀπ ΒΡ 6 ΟΙ6 ΠῚ Ὡγο  551- 
Π|6. σαπὶ ἀὐΐθ ροθίιοα ΟΠ Ποίδ ΠῚ 
μιν θηϊ. 
ΤοοΌ]αν 5 αὶ Δη Ια αἰπ5 τοΐα ὁο- 

τ Θα18: ἀπ] 1 ΑΘ Υ ΠΘΠ 5115 θ6]- 
Ἰὰ πὶ ὩοΙηἸηδέπ ὈΘΙΠαΘ. οδιι5585 
ἰδ 8 πὰ ΠΗ Ππι5{155]Π18}5. οὗ ΠΊΕ ΧΙΠῚΘ 
Ομ ο θη 4ἢ5. 6556 ἀοοθῦ, 51ηπ| 
ἰδτηθη δ γϑίθυθιῃ ΠΟ] 6 Τὴ ῬΤΟΧΙΠῚΘ 
Θοσραϊς οὐ τπα]ία, δατηϊβοθῦ, ΤΉ ]15 
αρία δα ΘΟῊ5111 56 θυ τα θ πὶ ἀπ ρΘη- 
ἄδτη, απδτη δ ΔΗ Ϊπιο5 ΘΧ ἈΠ ΔΡΆΠΔΟ5: 
ῖὰ αποὰ Βουρῖῖτι5. ἀἸοογο ν 556 
Ραίαπαπ5. οϑί. οἵ. ἤθα. οι. ΑΤῦ, 
Ρ. 919. Τὰ χα 5 δια δ οῖτι5 ἃ υἱ- 
ἀομαὶ οοπδαθίπαϊηθ. δα ΠΥ] ΔΘ Πα] 
ϑϑονῖτ!ἊᾺατ {ὐϑ 510, ἀοηθ66 ἴῃ ἤμ6 60- 
πηοοαϊαο δα ᾿Ἰαοίϊαθ ΠΠαντξαΐοπι 
τοάρθαί, Τὰ ΝῸΡΙΡα5 ἀδηίατιθ 8 1η]- 
0 ἀβᾷὰο δὰ ἤἥμπθηι θαάθιη τηδηθὶ 
βϑυϑυϊίαβ, απὰ 6 σταίαπι ΘΧ ΟἹ πα] οἵ 
ἃ ἀἸοΟΙΟ 6 τοῖο τ] ἀΙοα]α ΔΌΒοτγοῖ. 
Βοάριη ρουεϊποῖ, αποὰ τὴ Τα 0115 
5 ΠΡ] γι ΡΥ Τὴ δεῖσαι ἃΥ- 
οὔϊαθ. Ἰοηροαθ. ἉΥ ΕΠ ΘΙ ΟϑΙΟΥ βίσι- 
οἴατα (οίϊτιι5 ΘΟ αἶδο οβύ, (8 ΠῚ ἢ 
ΑΘ μΒΙθιι5, ἰτα οθαϊ θαι. 5]- 
τἸ] του : ααὰ 46 τὸ ΝΆΡΙΡα5, ἅπ8 165 



ΧΧΧΥΙΙΙ θΕῈ ΥἹΤΑ ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΙΚ 

πᾶπο ἸΘρἾπηα5, ΡΔΆΠ]]απὶ πιαία 5. 1π-} σα ΓΘ ρου 5 Ἰῃ] αἰ ἔθη 56 ἃυτηδ8- 
αἸοαν! ποααῖέ, 56 Γ ΠΘΟΘΒΒΑΤΊΟ πἰθ) αΐαγ, ΔΙ ΒΈΘΥῚ 8}1- 
Α Ροραὶ ροπάοέ ρορία ρίϑαβι, αὐ], αποα ἃ οομηοθαϊα ΡΥΌΟᾺ] το- 

πρὸ ἐδιῆθη δἱ δά α]α}} οἰπβαπο 11- τηονθηάιτη 65, ΠΕ} Ὸ ἃ 5510 510, 
ῬιάϊηΙ ράᾶγοσο ἀθροῖ. [Ἃ|ὼῃ Δομασ- Θαοιποδοοιμηαιο ἰά οϑβέ, 60 τηο- 
ποηβῖθα5 αΌὶ ρϑοθπὶ ΑΒΘ αΘηβῖθιι5 τηθηΐο απὸ Ροθίὰ Ομ Ὲ15. Ὑἱ τ ῖ15 
οοιηπιοηᾶαΐ δὲ οὐηπΐα δα θὰ ραπαϊα 5815. πιδ15, ὙἹοου πη ΒΡ] μα! α1551- 
τουοοαῦ, απδ6 Ὀ6111 ἐθιηροτα (ΟΠ ]Πιη- πη τὰ 58 Πϑ ΟἴαΓιιπ 6586 Βροτγανογαΐ, 
ἐὰν, οὐ ναϊμθτα, ααἰ 5. Ρᾶ66. Οἷν!- ῬΥδοίου Θυβρθοί ΠΟ 6 πὶ Βπϑτη 51- 
15. οατοῦ, οβίθηαϊδ, Ρ] 6015. πηᾶχὶ- Ῥοταΐαβ, ἴάτη 1ζθυαμη αὖ ἴῃ Θδτιδβἃ 
τη6 ταϊοποῦι πα θού. ἴῃ Εαα 5. ΟἸΘ οἶδ, οἰνίπιη ἱποομπβίδ ἢ τη Δ ]- 
ἔοσο ἰάθη ἔαοϊδ, ἀποηϊαμπη γα]ρῖβ τησπηθ. αὖ 1ρ581 νυ] θθαίαν. ἱπρτὰ- 

] 

] 
οἰθηξαιη. νἸ ΠΟΥ ΠῚ ΠῚ Ι5ΙΟῺΪ, 6π||- 
τι5. ἴρ56 ροϊθῃςαπι θα, ΔΏΠηΟ 

1 Θ μη ἰββϑίπιο Ἰηζοσθϑί, [ἢ ΝᾺ ΙΡιι5 
γΘΙῸ ΟἸΠΏΪΙΠῚ ΤᾺ] ΠΪΠ16. ἃ Ρ]6 6 ἰοίι5 
ἀρίαβ. δϑῦ, ααππὴ βαρ θη 18), 58- 
{Ἰ1ταΐθιη, ἃ Ὀασιι ΠΏ ἸΠΡΘῊΪ ΘΟ η 
Β'πρα] τὶ ρυοάποῖί, αἰ ΠΪΤΏΠ ΠῚ 
ααδηΐατῃ ἃ να]ΡῚ βἰπηρ οἰ τα σθοο- 
ἀπηΐ. 

Ηδθο δηδγγ 0115 ΠΟΡἾ5. 51Ππ|8] 
οδτι5586 ραϊοξδοίαο βαπί, απᾶ6 οἵς-, 
Γοοοσαηΐ, πὖὸ οοτηοοαϊα μου θοίιου 
τηϊηἶπ6 Ῥ]αοοτοί. αοοαθυ Θηΐτη 
Π1ὦ ταΐύμθαθ ἔα θα] 6, αἃ ΒΘΠΘΧ 
ἰδίθ δ ρυ βοδπ ΘΟ] ἴπ 6. ἔΟΥΠἉΓη 
Ἰααϊογαιη ὑϑυοῦβα5, ἸΘΡΙ ἰββίτηθ οἵ 
ΓὰΟΘ Ἰ551Π16 Βα πὶ 056 ἰθτητ !] Θ ἢ {18 ΠῈ, 
᾿υυβοσαῦ οὐ Ἰηςθ]]θοίπ πη ἰπῆπηδθ 
τα] ΕΠ πα 115 ΠΟ ΒῈΡΟΥΡ  Θ55115 ουδΐ, 
Αὐϊβίορ ᾶηθθ δαΐθιη οομπῇἤζξοίαν, 
βΒρθοΐαῃίθβ. τηθηΐθπη διιὰπη ΟΟΠΊΟΘ- 
αἀἰαθαὰθ Ῥυδοβίδη τη ΠΟ τϑοΐθ 
ΘΟΡΏΟΒ56 (καϑαρῶς γνῶναι, οἵ. ῬΊαΑἕ, 
Ῥμάδβθά. 066, εἰ γὰρ μὴ οἷόν τε 
μετὰ τοῦ σώματος μηδὲν καϑαρῶς 
γνῶναι), ποο απ Ρ]6 015, απδτη 5ἃ- 
Ῥ᾽ θη ἑατη 5656 Ρ]αιιβαμη ορίατο 4ο- 
οοί, Τίδαπθο ΑΠμΘηῖβ ἀποαὰθ ονθ- 
εἶξ, πὸ αδ6 5.110 ἑπαριθηΐο βουρία 
αἴχψιιθ ἸΠρΘΏΪΟΒ6. Ρτοϊθοίἃ ἹΠΔΡῚΒ5 
ααδιὴ αΠΠΙροπΐου οὗ οχοοριαΐα οἱ 
ΘΙαθοταΐα βϑβθηΐ, πιᾶρῃὰ ἰαπᾶθ 
Βρθοίαγοηΐαν: ᾿πρταΐα γ61Ὸ ΡΟΡιΪΟ 
Θϑϑθηΐ, αδ6 βιηπηα αὐτί οὗ πα ὰ- 
βίσία Θχουϊία οὗ ροσρο!ΐα οὐηηΐθιι5 ἃ 
ὙἹΓῸ ΠΙᾺ ΧΙ ΠΟ ἸΠΡΘΏΙΟΒΟ ΟΠ υσθ μη γ, 
Αροραϊε νοτοὸ, αὐ γοϑυϊϑί μη]. οϑί, 
ααοα δὲ ροραϊατῃ ᾿ρϑαιῃ οἱ ϑοογα- 
ἴοιη, ἱπαϊρηαίθηθ. δ βοαποίιβ, 
ἰτϑοίαν τ ἴῃ ΟἹ Θπη  ηπ|5 οὖ βοὴ 5 γο- 
Ἰοηβάπο οομίνα νουϊζαΐθιη ρθοσαν ί. 
Ηδο θηΐτη ἴῃ ἔα θα]8 τη χίμηο 5ονο- 
τιμὴ ἀἸοΘμ αὶ σθηϊι5, αιὸ απ ΘΟ .- 

ἔὰ πὰ Θχρουίι5 οσαῦ ἰτάθαπθ οὐ [αβί- 
ΑἸ Ρ]θμι5. αἰβοθϑδί Νοο ἴδηθὴ 
5101 ἅτ 5115 Γαίου! θιι5. δαΐ ΔΓΕ 
586, απ] ΘΙ 5101 οορτίαθαΐ, ἀϑ δα, 
564 νρίουιβ Θοσομδθ, ατἃ οΥμα 5 
οὐαῦ, Βαϊ ἸΤηΠΙΘΠΊΟΥ ἴῃ γἱᾶ ΘΕ 18 ΠῚ 
5101 561η6] οἱορογαΐ, Ῥγυόρστοαϊ ΠΟ 
᾿ἀραϊρηαίαβ δῖ, πὸπ ΔΠΠΘΥ ἈΠῈ 60 
ἰθιῆροσθ, αἋἂο ρμροβϑδύ Βδρυ]οηΐοβ 
ἀοοίοβ ἴῃ βοηδίι δοοιβαῖαβ ἴῃ 
ΑΟΒΑΥμΘηβιθιι5. αὖ ν]αἴτηιιβ, απο 
ῬΓΟΡΤΟ Ρ81 [αοξαπη οταΐ, θνιδγθ 
βία αἰΐ, τθ πη γ61Ὸ ᾿ρϑᾶτη τϑίϊμτ οἵ 
ἀαχὶ οείαπι δὲ δι ρ ΠΠ οαν τ. 

ΟΟτημἰϑιὺ Ἰριταν Βοθηδ6 αἰιἃ8 51- 
τη} οοΙη ΟΘαἸὰ5 585 ΡΣΓΟΔΡΌΠΘΙΙ δὲ 
Ὑ Θβραϑδιηΐϊα ἀυομοηΐθ ἢ ΓΘ 8615, 
αὖ ἀΙἀβοα 6 ἀοοοπΐ (ὁ, ΑὙ ράχη, 
γ65Ρ0Ρ.), ἀπάται ἴῃ αἰέοσγα ἔπι ρὶ- 
ἄ6πὶ Θχαριίαντ (οἴ. 5680]. δα Υ' 6βρρ. 
Ο1. Βουσκ].1]. ».915,119054ᾳ. ΚΝ. »-00 
Αα4.), 1 αἰέουα ΟἸθόμθπ Οἰν πη 8 
ἴῃ ΕΠ 0118 5 ΒΟ ρΊ Θ μα15 οαρταϊαΐθιη 
"οὐ ἔαγόσθιη, 461} 5Ι ἢ ρ πὰ ἴῃ ΟΠη- 
αἶθιι5 ἴθτθ οοιη θα 5 ΡΘυβίσ ρὶῦ 
(οἴ. ΝᾺ. 208, Ῥαο. 505), οαδε σαν, 
ἀπ Ραΐδέ θὰπὶ πὸ ΠῚ Ππὶ απ! τὴ ἃ 
ΘΟ 511115 51.115. ὙΘΟΘΒ51556, ἱΠῚΠ10 5.π|- 
αἴπιη οὐ αἰΠΠροηταπι ἴῃ 60 Ῥ6Υ56- 
αθμᾶο δαχῖββο. Εδάθπιὶ πηθηΐθ ἴῃ 
γ 6βρῖβ, ααδηι βοϊδιη ΠΟΡῚ5. ΒΌρΡΟΥ- 
6556 ἀο]οιηι5, ΝᾺΡ 65 ἀοέομπαιϊς οἱ 
βΒρϑοίαμίοβ 0505 νϑῃθιηθηΐου νἱΐα- 
Ροταΐῖ, αποὰ ᾿ηῇ 6165 586 π6Ὸ 676 
Βδρ᾽ ηΐο5. 6556. 6101} ρουνουβιΐαΐα 
οβίομαουϊηῖ. Αο ροβίθυϊοσθ ἔθιη- 
Ῥοτθ ααθπτὴ Τ᾿ αροηϊδίαβ ἀοοογϑί, 60 
Δ. ΔΥΡ ΠῚ Θ ἢ {1 ΠῈ 51Π}1}}Ππηπτη 56 Θ0η- 
νου οὐ Ρυοάϊοὶ αἰδοῖ ρ! ματα συ βὶζ 
(οἱ, Βόυρκ. 1. 1. 1147), 1ὰ οαἴπι8 Β6Π0- 
ἴαπι δἰ τη] Ἰΐου π05 δίαπο δα ϑοοτγα- 
(θαι ἀραποῖς, πη] νου Ὸ ΠΙΆ πη 
βογουϊ ἴθι οχαϊῦ ἱπαπιοίαδαιιο. οἃ- 

Ϊ Ι 
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πἶηα ἰδία οαδδα οβίθηαιῦ, α 8 ΠῚ 
Ριορίον Πυϑομθίθμι ἴῃ ἴὰ5 νοοϑίπιπη 
Ῥτοροβαϊ (οἷς Βουρῖκ. ».1116), Β1101- 
ἰαῖϊ5 βρϑοίαηϊιαμ οὐ γοίθυ! σοη586- 
τα ϊηϊ ΙΘνίοσϑ, Δα Πλ]ϑη πὶ τη Ρ 15 
ααϑπι ϑηΐθα ΘΟη Βα] 6 16 σοὶ 1556. Αὐ- 
τ Ποὺ δϑῦ 11πα, φαοα ρΡορία υϑυ5 

τοῖα τ]βόθη 0 οὖ 401056 ἰΙοοδη6ο0 ἴῃ 
Ὑ 6ϑρὶβ 84 5ᾳα. δδῃμάριῃ ΟὉ οδιι558ΠῚ 
βισΒΙΠοδν. 
Ἦδθο σϑῦὸ τϑραΐδῃτὶ οαἱ ΠΟ 68 

ὨδΒΟΙαΓ οΟηϊΘοίατἃ, ααἰὰ ΝᾺΡ6Β 
ΡΙαασα ον ουϊηΐ, ροθίϑιη ΓΘ 115 οτη- 
ΠΙθ 15 πγιιία 15. 4.1 ΡΥ 15 ΕΠ 1ΠῚ ΤΠ ΟΥ̓Θ ΠῚ 
τουνθύβαιῃ οὖ ΡΒΠ]οΙ 6 (15 ταΐο- 
αὰθ δ ομοτοβ ἀοοθηα08. ᾿5.ΠῚ 
6556 ὃ [ηα]ρηθτ οογίθ ΑὐἹβίορ 86 
᾿οο ΠΟῸῚ Θϑῦ π60 ᾿πογθ1}0116. ὅ6α 
Τὰ 6γ6 ααἱ ἸοηΡρΘ 8Π1Π06. ΘΘηβουθηΐ. 
ΑΟΒοΥρκιὰβ αἱ 6η 51 ΝᾺ 65 0585 
ἃ ῬΒΠΟπΙαΘ ἀοοία5. 6556. ἀδπη]0ῃ- 
βίγαγο βύπαα 1.1. η 912 5646.,) σγϑια- 
ΤΠ Ὁ1Ο15 5101 Δαν ουβδη τ 5 Θ  ροσίθ 
ἔα 158 ΠπᾶΥΥ ἢ 115. 1Π]ΠΊΘΥο ΠΑ ΘΠῚ 
Βαθαϊξ. (αϊα ϑηΐμ ἡ απππὶ 6χ αἰ- 
(50 Ά Π1Ο18. ἸΠΟΠΠΊΘηΓ5. ΒΟΙΔΙΉ8, 
Θοάθια 8Πη0 ἃ ῬΒΙΟΗΪα6 οὐ γ᾽ οϑρᾶβ 
οἱ Ργυοδ ΟΠ ΘΠ ΑὙἸΒίοΡ Π Ὁ Π15 ΠΟΙΏΪΠ6 
αἀοοίδδ 6556, ΠΟΏΠΘ 1ἃ απ] θΙὴ ἈΡ6Γ- 
{ἰββίτηατη ϑϑί, οοηίγα Βα ΙρΙ θη οἵ 
ΟἸδομθιη ἢ. 6. [ἢ οδ115515 8 οἰν[[ἃ- 
ἴθι δὲ ἃγίθηι ΡΟ 68 Π ΡΘΥ ΙΠΘΏΓ1- 
Ῥὲ5 δαμαάθηὶ γιτατη ΑΥϑ ορμΔηὶ Δα- 
{1556 Ὁ Οὐρίαν ἰριίατ, 14 αποά 
ἴπ ΟἸΔΏΪ 115. 15. αἸ ΘΒ ]ΟΏ]0 5. η6- 
ΟΘΒβα απ οϑῦ, δα αἸ 56 Δ 18} το- 
αἰτθ ἤθαιθ οἱ αὐἱϊάαπδπι δά 6.6, 
564 αἀποα 1η 1Π|ὼ πο ΑἸοΙ[αγ, ῬΤῸ 
νΘΙῸ ΠῸῚ ΒᾶθογΘ. Νοναη διιῖθπὶ 
ἸποοΙητη Οατη ἰηα6. ἡδϑβοϊίαν, αποά 
Βᾶθο αἰ βο} 1 ἴῃ Ἰ1θ0γ15. νἱθ]056 
ΒΟΥ ὈΙΓαν, απο δε πποπι θα Π 0} - 
ἴογο, ἴῃ Ρσο]οσρ. δα Ὑ αΕΒΡΡ. οἂρ. 
1. ἀ6 ἰθιῆροσθ [θὰ] 4 6. Υ Θβργαμ 
διοίδοθ, νΊ58ΠῚ 65, πὖ ΘΟ πη 0 Π 0 
αοοΐᾳ οἱ Πρ Θης5ϑῖηθ ἰηϑίϊαία 
ΟἸημπΐα, τηπΐαη δ, 6556. ΟρΡ᾿παγθίαν, 
γρϑρασπηαιιθ. ὁοΙη ΟΘ ἸδΠὶ ΤΡ 5 
ΤΡ να Πρ α5, Ρυοδροηποθιη ΓΘ 615 
οἰ αβάθια Δ ΘαἸίαπη 6586 ρτορο- 
πογοΐ, Ρ. 28, ὅϑα πἰτηλαπὶ απ ὔα]ὴ 
ἃ, ΒΟΙΙΡύαστα, ΟΠλ απ ΠΡ ΟΥτιηῚ οὗ ἃ 
115 ΤΘ 5 τϑοθα Πλι15, 51 πᾶηο 60η- 
ἰθούασαπι ΡΤῸαιηῖι5, αἴι8ἃ5 ἴῃ ἀπ ]- 
ἰδ] ομθι νοοᾶγ6 ποθὴ [ἰοοὲ. Προίο 

ΧΧΧΙΧ 

δηΐη ΒοΥρκὶαΒ 1.1. Ρ. 912 τῃηομαϊ: 
Ὁ ἤοὰ ἰΙοοὺ ἰθιθτα αἸἀ8508}18- 
ταμη Πάθπι Ἰα οἴδοίαγοθ, ααοα 5] [6- 
ΘΘΙῚ5.,. ΟΠ, ΟΠΊ]Π0 ἐπηαδιηθηΐα 
ΒΓ ΧΘΥ5. Ἰη ΓΘ ρυθ ΠΟΪ οορὩϊ- 
ἘΟΠΙα 6. ΔΟΟΌΓΔΙΙΟΙ νϑίθυῖβ Α(- 
86 σοΙηοθαϊδθ.. αδγθ ΠΟ ΡΟ5- 
5Β1ΠῚ ΘαΌΪ ΘΠ, Ηἶδὶ ἴῃ ἀΙ85681115 
ΤΘΟΌΙΘΒΟΟΥΘ, π60 ΔΌΒΟΠΙ 6556 
ῬΡαΐο, ααοα σομΪθοὶ, Ατὶβίορ 86 ΠῚ 
ΠῸῚ ΟΡ ΙΔ θοτῖβ ἰᾳθαϊαηη 50] πη, 568 
οὔϊαπη ααἷὰ ᾿ηΠπιδέθ δὰ δια ῥυ]- 
γαΐα5 6556 νἱἀθθαίαγ, δα νϑίθγθιη 
σοηδαθίπα 6} τ 66 115586. Οδἰθ πὶ 
δΥδτη πη 8 101] 1501, αἰ ἸηἴοΥ (Δ }}15τὰ- 
τππὶ οὖ ῬΒΙΠΟΏΙ 6 πὴ αἸ ΒΟΥ 6. Θτιμη 
ἔθοῖββθ γϑίθσπηΐ, ρτγτορίου. 1)Δθαὰ- 
Ιθη865 οὐ δηδϑ ἃ ΒΒΙΟηΙ6, σμᾶτ- 
ΠΘη568, Ανθ5, [ωγϑιβίγαίδπι ἃ (4]- 
[ἰσγαΐο ἀοοΐδαβ, ΠΠΠπτὴ ΡῈ Ό]1θα, πη 
Ῥυϊναΐα πλὰ 15 1η νἱΐα νϑυβαίαπι 6556 
ογθαϊἀδϑυπηΐ, 564 1ρΡ58 Πποίαδίοηθ 
5.8, Οβίθη ηΐ, ΓΘ ΠΟΘ. 155]Πη8} ΠῚ 
6556. Τοίπῃῃ δαΐθπι αἸβουηθη 1]- 
ἴὰ4, αποα Ιηΐου Αὐδίορ δ ηῖβ. οο- 
τη ΟΘ 4185 {1556 βίααπηΐ, ἰᾶπὶ α- 
ἀαπὶ ΘΧρ]οβῖτη δϑί. οἵ. ποθίβομοσ, 
ΑὐἹβίορηῃ. Ρ. 10 οὐ Βουῃματαν 1. ]. Ρ. 
001 566ᾳ. ])Θῃϊααθ ἀπι05 5ῖπηπ] ὁΠ0- 
ΤῸ5 ὍἍη] ρΡοθίβθ πο ᾿Ἰοπ͵556 ΒΟΘη86 
Θοαθιὴ [θη ΡΟΥΘ ΘΟΠΊΠἸ 616, οβίθη- 
ΟἹ πϑαῦῖ Ὁ: ΒΘΥρκι 1. ». 911. 
αοα ααὰπὶ ΓΘ οἰββού Αὐὶβίορ ἤδη 65, 
πον ηῚ 1116 ἡϑοίι5 οϑῦ ΟΟΟΘΒΙΟΠΟΙη, 
απὰ αα14 τηαχὶπηθ βρθοίδηΐθϑ ΡΓῸ- 
Ὀαγθηΐ, ΤΠ Πρ ογο ροίοναῦ: Ργοᾶ- 
ΘΟΠΘΠῚ ΘΗΪΠῚ ΡΤΠΠΟ, γ᾽ Θ5Ρ85 ΒΘ η60 
Ῥτδθηϊο οὐμασαηῦ Θά π6 γαίϊοπο δα 
Θδη6ηλ ΡΥ ίϊδη), απὰ ἀπΐοα 46] Θοἴδ- 
ἰὰ5 ἔπουΐ, οιιηλ ΓΘ 1556 ἀοοπουηΐ. 

Ργοχίπηο ἱριζαν ἀππηὸ ΑἸοαΘῸ ἃ0- 
ΘΠμομΐθ πὰ Ρ5. Π1ΟΏΥ 5115 1056 Ρὰἃ- 
ὁοῖὴ ρυϊουθπὶ ἀοοαϊ, Αρο!]οάοτο 
5115. ῬΓΙ στ αη θγί απ δοίοτο 
(απ ἡνίκα Ἑρμὴν Καλλίστρατος “) 
᾿παρο]!ἀϊαθ. πὶ ροβίροβιτιβ. 56- 
σαηά μη ΡΥ ΘΙ απ ἀοοθρὶ (οἴ. Ατ- 
δαπη.), βαο ΜΑΓΙ τη 6515 αἴ65 ρα]- 
ΟΠΘΥΤΙ 5. Ροίοϑί να αἴθ θτι5. οἷτι5 
Δα ΠΟΤ ΑΤῚ. [ΔΠ| ΘΠ ΒΡΘΥΆΤΟ ΡῸ- 
ἰογὰϊ, ἔογθ πὸ ἰαπάθιη Δ᾽] ααη6ο, 
αποα 1 ΟΠ] 0 5 ΘΟΙΠΟΘα 5 δια 50- 
ταΐ, ταΐαμη ἤοτοῖ. ,,οὐ τοῦτο δὲ 
μόνον ὑπὲρ εἰρήνης Ἰριστοφάνης τὸ 
δρᾶμα τέϑεικεν (καϑῆκεν 1μα.), 



ΧΙ, 

ἀλλὰ καὶ τοὺς Ἀχαρνέας καὶ τοὺς 1π- 
πέας καὶ Ὁλκάδας καὶ πανταχοῦ τοῦ- 
το ἐσπούδακεν "" Α΄ σαιμμῃ. οοα, γ 6η. 

ΟἸδο ογαῦ πιουΐαιιβ: ἱπηρ  ]αΤὴ 
ῬΟΡ.ΪαΓ 6 ̓ΠΟΟΠΟΙ 551): ΠΟΥἃ ΒΡ65 
ἩΠαχῖς, Ραο 6 τοϑεϊξαία αταθοίδμ Δα 
Ῥυϊδέϊπματη ἐο οἰ αΐθ πὶ τα] Πα Τη, 
Αἰμομὰ5 δαΐθιη Ῥσᾶθ οοίθυϊβ πσΌΪ- 
θ5 δβαμημηππι 84 ΞΡ] ΘΠ ἀογθΙὴ Ρ6ΥῚ- 
γϑηΐαναβ 6556, Ηἶπο οβίθπαϊξ βιιη- 
τηὰπὶ ΒΙΠ]αναΐθπι, απὰπη ἃ ΡΥΪΠΟ 
Ἰμ1εο πἀβαπο δα ἤποπὶ Βρθοΐα ΕΠ 1 
ἀΠϊη05 ΟΟσΌῦρα556. ΟΥΘΟΙΌ116 6ϑύ. 
5ππὰ] νοσὸ ἰδπία ἤἀ6 νον] ἑα δα ιθ 
ἰαπΐο διηοτο πηϑρίπθιῃ ΠΠοσατη αἱ- 
ΘΥαπι ἰοϊϊαβαπθ Ὀ61}} δηΐθ οοι]05 
Ῥοβαϊξ, πὸ θὰ οατὴ Τμπ ον α1415. Η]- 
βίουία οοπιρᾶγαία, δὲ Θομβντηθί, 
ααᾶθ 116 πᾶνγανῖΐ, οὖ 1}}1Π|5 ν]Ὲ 
ἰρϑυϊπιοηϊο οοπῆνμιθίαν, 14 αποὰ 
ἘοΒ ον] αἴπ5 ἴῃ Οοτηιπθηΐ. 46 Ραο6 
δουιηδηΐοθ βουρία, 1) 6 ίμη014. 1854, 
Ῥθηθ ἀοπιομδίσγαν, ααἰ ργδθίουθα 
46 τοίαᾳ ἔβα} τϑουββιπηθ ᾿πα ταν]. 
αδοουσιηαπο ροοίᾶ ἴῃ ρυαθοθαθηί- 
Ριι5 οοιηοο 15 84 Ῥ᾽8 Ο6 ΠῚ ΘΟΠΊΠΊΘΗ- 
ἀδηάδιη αἰχογαΐ, θὰ οπηηΐα οοτη- 
ῬΙΟχὰβ οϑὰ μα ἴῃ 118 οὖ τ ρθε, 
Αοοαταίθ γ61Ὸ 51 β'πρ] 8, 16 ΡΊΠη15, 
1 ἀαοαθ πὸ5 ΠῸῚ ἔπρὶῦ, Ἰοῖο 
ξοθθσθ απϊπαπαρίηΐα ΔΗΠΟΥΌΙΩ 
ποπάαμ «αἱ ποι οπιηΐϊᾶ- ἀθαἀ ποία 
6556: ἰπῆτη0 ᾿πὲῈ6 116 Χῖ556 Αὐβίορ ῃἃ- 
ΠΘπὶ Ὑἱθιηιβ, απϑηΐα [ἢ 51 ΠΡ} 15 
οἰν δ] 5 ἱπιρθαϊπηθηΐα, 8ΘΉΙΙΩΪ5 
γ6Γ6 Ῥδοδη 15 οἱ δα δι ἔτ γ6- 
ἀποθηἰβ ορροβιία {πϑυϊηΐ οδιι5585- 
416 οορποβοίμηι5 οἰδοίασαβ, πὖ 
ΠΟ αἰὰ Ρᾷχ ΘΟΏΒΘΙΥΔΙ αἰιθϑί. 
Αρὶῦ ρίξαν τοΐϊα5. αταθοῖαθ οδα5- 
58Π| οὗ 5]ΠΡἼ}] 5 π. 65 Δατϊηοῃθί, αὖ 
ΟΥΔΩΪ τηδ]ὰ οὐρταϊίαίθ τοπιοΐα ἢΪ- 
ἈΠ ἢἶδὶ ρᾷοθπι οοριτοηΐ, οὗ ΤΠ ΡΥ]ΠῚ15 
ΑΥΠΘμ Θη565 οαβί σαί, ΡΠ] Θ 405 5] 
ΠῸΠ ἀθουαπ ἰατ6]ἃ δχ Ὀ6]11015 ο]8- 
τηϊία 5. 5ουν δῇ, συαΐο Δ ηΐτηο Ρἃ- 
οἷβ ὈΘηΘΗΠΟΙ 5. αἰδηΐαγ οὐ οπληΐ ἐθυ- 
ἸνΘΥΒΆ ΟΠ 6. 5] ἴα οἴ τ ] 15 
προς: βοοϊθίαξθ ᾿ὰποῖ] τηϑ μου ηΐ. 

δ 9. 
Ανθ8. 

ἃ Ποία! θη δ᾽ θ115 ἀβάπθ ααἃ ῬΟΘΠῚ 
ῬΤΙΟΤ πὶ ΠΟΡἿ8 δουναία οϑί, 8 ΠῚ 

ΕῈ ΥἹΤΑ ΑΒΙΒΤΟΡΗΛΝΙΒ 

ΟἸδομθ Αἰμθηΐβ ῥυϊποϊραΐαπι ἰ6- 
πθηΐο ΑὐἹβίορμδηθβ ᾿ηἀθ 6550 βία- 
αἴοὸ βοόθῆδο δα 11, Θαοσγιπὶ απᾶ8 
ἀοβαηΐ, ΠΟ] δα 65, Αριίοοϊαθ, Ρτοῦ- 
δοπ, αὐδηΐαπ) 50] Π}τ5., ΟΘΕΘ 5. 51- 
τ }}}1πηὰ ἔπουιηῦ. Μαρηᾶ 6166 1- 
σαηδ δϑέ, ἄοῃθο Κ᾽ σα] πὶ ΘΙ] τα 
Θχαυβὶί, αἀοὸ Ἰπμθαηΐθ Π,6 Π8 615 81- 
ὁμομίο ΟΠΑθτα ΑἸΠΡΗΪαγαι8. ΘΓ 
ῬΒΙ]οπ 61), ΠΙΟΠν 5115 τη 5 αν 65 
ῬΟΙ (δ! ]Π]Ἰβίγαΐαμη ἀοοία5. 6556. 6Χ 
(Ἰἀ4568}115 ᾿αΑΙαἸοίτη5. οἵ, ΟἸτπΐ, ἢ. 
ΗΒΕ]]. Ρ. 81. Τινουβίββιτηα ἀ6 ροθίᾷ 
ποβίχο ᾿ἀἸοῖα βοιηρον απαϊία βαηΐ: 
ΠΟ ΥΘΙῸ ΘοΙηοΘα αι ἀπ8η1 56- 
οαηο ἀαΐο ργϑθηλῖο ΑΥἸΠ ΘΗ Θη565 
58 15 ΒΟΠΟΥΆΒ56 5101 νἹἱαθθδηίαγ, 
ῬΥδδβίβη 55]τη8πηὶ οὐ Δα Ργτομηουθη- 
ἀδπὶ ππίνυβαπ ἐοί5. ἀπ αἰ α 15 
οΟρὨΙοπθπὶ οὗ δα Ἀπροηάμτηῃ νϑίθ- 
Υ]5 Θομηο αἶα 6 ποβ απ ρΡοθίδθ ἴη- 
[6]]Θοὔατη τπι{1}155]18 } 6556. ΟἸΠΘ5 
σομβθηίηί. 

ΟἸθομα πιουέπο ᾿τϊμασ πη απϊάθιη 
δα ΝΙοΙδμι ΡΥ ποΙραίαβ ουαὺ ἀθ] αἴαβ 
Θοαὰαθ ἄποο ρᾶχ ᾿ηΐονῦ Τ᾿ δοραδοιηο- 
ΠΪΟ5 οὐ ΑΥΠ ΘΠ Θη565 ΔΘ 6115 ἸΘρῖθ5 
οοηγοηοχσαί, ΕἸποίπαραπέ δαΐθιῃ τί 
ἴῃ τοϊϊααα ἀναθοῖα, ᾿ἔὰ ΑΙ 6 η15 οπη- 
ηἶα: ΡΟΡᾺΠ ἱποοηβίδηϊξια δὲ ἰτορὶ- 
ἀδίϊο ἴῃ 4165 ογθβοθθαΐ, απἴὰ απο τα 
ἀποο πὴ ΒΘ υθίαυ Π 50 115 ἴῃ αἸγοΥ- 
585. Τα οί μ65 ὑπ ΠΘ θαΐαν ; ῬΥδοίου 
ΝΙΊΟΙΆμῚ. τη] 411 ρταίατη δίαϊιθ 
δαοίουαΐθη πδοῖϊ οτδηΐ, -ἰηΐου 
αο5. ῬΎΪ πη π Ιοοὰπὶ ἩΥΡΘΓΌΟ] 5 δὲ 
ΑἸΟΙΙ 465 οσοαρανουιηΐ, ΘΠ ΟΥΙΠῚ 
ΑἸίου ποαῦῖα 58, ἃ] ον οἰ θβοθη- 
{ἰὰ ΙΠΡΘΠΙ νἱγὶθιι5. Πογθης ββίτηᾶ 
Θμηϊηθθαί. Εσαΐ Ππ4 ἐθιηριιβ, αὰ0 
οι α]αΐοσοα Αὐ]βίορ μ  ηἶ5. ῬΆΥΘΙΩ 
5101 Ηγρθύθο]ο ᾿ραρπᾶπάο αἴαπθ 
116 ΟἸθομα οχαριαΐο ρ] ουαπὶ Ρᾶἃ- 
ΤΆΤΘ βίπαθραμπέ, δὲ ἄπορ Επρο 6 
ἩδυρΡα5 οἱ Ρ]αΐο οὔὴηθ5 ἰἄθμη 
Υρσαπιθηΐατη ἰἰβάθιηαιθ Ἀγ ΗΕ 0115 
ΒΡ [15 ἰταοίαθαηΐ, οὐ Αὐϊβίορμα- 
Π65 1086 4ἀ6 Ναθίθπτηη αἰΐονα δα! Ποπ 6 
πηραϊίαθαίαν, οἵ. Οομοέ. Ρ]δξ. γϑ]ϊα. 
Ρ. 143 5ααᾳ. Νξο ΑἸοΙ δαὶ ΕΞ ΡΟ] 5 
ΡΟρογοῖέ, απο ᾿παϊ]5 ΠΟ 518 ΟἿ5 

; ΟἹ, 91, 1. Βαρίαβ. οοπίτα ΑἸοῖθΙα- 
Οοηίζίηια ἴοσο ἀγαπιδἔιτη 56 0165 ἀοη ἀοοιι 586 τοοίο Μοϊποκὶὰβ 

οοηϊθοῖ Ηϊβί. οτὶξ. οοτη. Ρ. 120. δδὰ 
5 'ρ586 Επρο]ϊη αὐἰάρι, Ἰὰ αποά 



ΘΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙΟ 

ΠΟΙΠᾺΠΠ1 5Βουη] ττιπξ, ΤΕΤῚ ΠΟῺ 1ΠῚ|- 
τηουϑῖέ (ΜΈ 61η. 1.1]. ». 119 546.), π66 
ΒΥΓΔΟΟΒΙΠῚ ΒΟΥ ΠΥ], 41 ἸΘΡΘΤὴ 
ΔἰΤααδτη σοηΐτα ΘΟΠ]Ο ΘΟ] ΔΙ ΡΤΟρΡο- 
ποτϑί, ααοα Βουρκῖαβ ΘΟμΙθοΙ, 80. 
ἘτΙ͂Ζβοη. Θαδοϑβί. ΑὐἹβίορῃ. Ρ. 291 οἵ 
Ἔ6Ι1ᾳ. ὕοπι. Ρ. 512 οὐ- Οοθϑίο ροὺ- 
βιαϑιέ, Ρ]αΐ. Π611α. Ρ. 97 βαα. 64 
το υγδοοβίτϑ, αῦ ΡΉΤΥ ΠΙ ΟΠτι5 4ὁ- 
οοί, ϑαῖὴ ἰθρϑπ ρου α]1, αἀἃὶ ΘΟΠΊΪΟΙ 
οοδοί! θα αἀδ86 ἴῃ δὲ ἔποταί τὰ- 
ἀἰοη6 ὀνομαστὲ κωμῳδεῖν ἀΘ5π6-, 
Ῥαηί. Φυδα ραν οχ ΟἹ. δῦ 1η- 
ἰαοία οὖ ᾿ην] ἰδία ἔαοσαΐ, οοτηϊοο- 
γα ΠΟ Θτία5., ππηο ἀδηηιπὶ ()]. 91, 
ΔΏΠΟ ΒΘΟΠ640 ΘΘΓ[15 ΠτηΙΓ1τι5 Θο6Υ- 
οἶΐα δϑί, θα δϑίαίθ, αιὰθ {ὰγθ.] 6 η- 
ἐἰββίτηδ, οὐηηΐππ οὐαί, απᾶτὰ Α1Π6- 
π86 ἀΓΡ5 ἀπααδπι νἱ1|. Οἵν 85 ΘΉΪ 1 
ἀατῃ ὈΘΙΠ απ ΡΟΥΘ] οϑπ ρμαγδηΐ, 
51 Π|8] 18.6515 ΓΘ ΘΙΙΡΊΟΠΙτι5. τη 8 566 
1η {6110 15511}15. 61 ἐοΐδπι οἰν!αΐθιη 
ΘΥ Ββϑητ 15 Ἰηΐ6᾽ 56. οοτίαπί Ρο- 
ΠΟΒΟΘ. γἱΠῸ5 Ὀ] ΣΙ Π105 86 α65ρ6- 
τα 46 5α] αἴθ τ 115 ΘοτητηοΥ θηΐ. 

Ααιηϊτδηάππι ργοΐθοίο δϑῦ, αποα 
Π15. ἴῃ ἰαγθ1]5 οὖ 50] οἰ πα] 10 115 
ΑἸ Θηΐ5 ομοστιβ 1116 σοι] οτίπη οχὶ- 
τηϊου ἢ ΠΟ ΘΟὨΓΙΟτΪζ, 5664. ΟΠΠ]Π65 
Ποϑῦ οὐ! ο515 ΠΙ566. νἱπο.}15 1ΠΠΡ6- 
ΑἸ, ἐατη θη οἰν ζατϊ! βαβοτοϑ ϑποίο- 
ΤΘΒ6ῸΘ ΤῸ] ῬΘη6 ΘΌΓΘΠΔ46 ΤΠΔΠΘΙΘ 
ΤηΟΥ6. Δ] πδπῃίαπι τητπΐαΐο ΘΟη511- 
τὰοταπί. Αἴαπθ Αὐιβίορμϑηὶ αα]- 
4611, (αἰ πιί νἹαἸ πητι5 Ὁ ΘΟ  θ8Π1 ατιδίθ- 
τη 16. ἀυΐθπι ὨΠ] ΔΙΌ ΘΠ. [106 110- 
ΤΘΠΊΟ 116 ΓΘ α6Γ6 181 ΘΟΘΡοΓδΐ, ἢπΠ0 
ααππ π6 ροββοί ἀπ άθηι 86] ΡΥ β.1- 
ΠΟ5 501. {π8 ΤΘΟΘ 616, ΡΥ ΘΟ]ΔΡῸ ἴη- 
ΘΘη1ο ἴα τιϑῖ15. ϑϑδί, αὖ απο πιϑα116 
8.4 Ππᾶ4 θπηρτι5 ρϑυ δ οἰβϑϑί, Βα ροτὰ- 
τοῦ οπηηΐᾷ. Αυΐατη Θηΐμ θα] θὰ 
οϑύ, ὁχ απἃ πη8, 410 ΡΟ6515 Ομ ἃ 
ῬΤΟΡΎΘΑΙ ἴῃ ΡΟΡαΪΑΥ ΑΙ Π Θη] Θ 5] α]η 
ΠΏΡΟΥΙΟ ρΡοίπουϊ, απαοαπθ ΟρΕΪπιὰ 
οἷτπ5 δύ ρϑυ θυ 551π|ὰ 1110 [θη ρΟΥΘ 
ξουτηὰ {πουῖΐ, πα] οαν] ροίαϑβί. 

πὸ βίαίίμη ἃ Ρυϊπιοσαᾶϊο, αποα 
Β.ΠΊΠΊΙΠῚ οϑί, ἀἰοαπι, Πα θ6ο Θοιηοο- 
αἴᾷᾳ αἀπδηαθπαμα ΟΠΊη 115. ΤΟΙ 15 
ἔα α}15 1460 51121ΠΠ|Ππ|ἃ Θϑὲ, αποὰ 
6Χ οἰνιςαὐ!5 ΑΙ ΘΏ 6.515 ΘΟ ἢ ΑἸ 1016, 
Π4π8}15 {ππὶ ογαΐ, οτηηΐα Θ᾽ πιθηΐα 
᾿ιαιιδιε : βασηπηδτη 11 6υ ἰαέθηλ ΠΊΟΉ- 
βίγαῦ οὖ γϑύῦδθ ΡΟ θβ815 ᾿ἱπ 6 0]6 1 ΡΥ86 

610. 

ΧΙ 

56. ἔογί, απ8θ 5101 ρ88 βΒ.πητη8 
Ι6χ θϑί π60 8|1πη646 οὐηδιποηΐδ ρΡ6- 

ΝΟΠΠΘ. θη ΠΟΟΙΘτη8. δ 60 
αθίαξθ Ἰθοΐουθιη απ881 ἴῃ βρθοίαϊζο- 
ΤῸ πὶ τηπίαί οἰποϊίατιθ πὖ 5 ΤΠ Γ6- 
τατη ΟὈΠΠ 5 1ρΡ515 1 ροθίδθ οοπη- 
ΤΊΘη 15 ἸΠΡΘΗΪΟΒΙ5 ὙΘΥΒΔΙῚ 5101 νἱ- 
ἀοαίαν ὁ Αο ἅὰπ Μαρπηοί5 ἔδυ 
Οταΐθ βαθθ τόσο [πα] οὖ ΟἸΏΠΘΠῚ 
βϑυθυιδίθμ αὐ Θχταϊέ δαΐ ἸΠγ Ο] ΠΟΤῸ 
Ιθυὶ οοου]ίαξ: ρθη! ἀδτη ΒΘ ΟΟἢΙ- 
ον αἴθσιιπὶ θβίοσατη ἀαροί ἢϊ- 
Ἰανττέθιη οὐ ΠΠοθηςίδτη, οὐ απὸ Ρτο- 
Ρίὰ5 δα ἤπϑοπ δοοθαϊΐ, 60 τηΔ915 
ΟΠΊΠ65 ΟΡ65 ΘΕπηα1. Ταπία ἀαίθιη 
αΠΙρ μία δὲ οοπααίβιία βαηῦ απι86- 
οαμηαπθ 46 που ἀγριαμηθηΐζο αΪ6] Ρο- 
ἰοτϑηΐ οὐ ϑαθογαία, αὖ ἀΌΊατι6 τηᾶ- 
ΠᾺΠῚ ἈΥΠΠῸ5. ἀρηοβοαβ, βρθοίδη- 
{ΠπΠῚ ΔΏΪΠῚΪ5. Δ ΟἸἼῊΪ ρᾶγίθ 58[15- 
ξλοοτθ οαρΊ η 15. Ναυηαπαὴ οΥὰ- 
ΤΟ Π15 ᾿ππηθη τθίαγ ἀδίαν ααΐ ν]5 οὗ 
οΟΡΙδ ΤΘΤΠῚ ΠΘΥΤῚ ΠῚ ΤΊΠΠῚ ΤΠ] ΤΌΣ 
δαὖ ἸΏ ΡΘΗ 8 0165 οὈὐαπαϊέαγ. Νο- 
αθ Ἰην θη οἿ5. οὐ ΘΟΙΠΡΟΒΙΠΠΟΠ15 
Ια8. ΤῊΪΠΟΥ οϑῦ αἀαϑιὴ δ] οα 015. 
ΘΗΘΌΣΙ5. ΘηΪτη ΘΟ] εν αἰ ρι1515 
δα Ἰπόθτὴ οὐ Βρ᾽ θη οσ6 ΠῚ γ ΘΔ ΠΊΠΓ. 
Ῥαΐίοῦ ραν, οοουθ ροθίδπι νο- 
Ἰα1556,. αὐ ἔδβδίϊβ αἰ 6 5. ΘΟ] οδ 6 
ΑΥΓ5. ΔΌΧΙΠΟ 6Χ Π]5θτῖα οὐ ποοίρ, 
απὸ ἑοία νἱΐα 5 ΠΙΘΥΡῚ ΟΡΡΥΙΏΙ απ 6 
ν] θ᾽ αΐαι, ΟἸΏΠ685 Θχροιροῆοργθηξ 
5. Ὀ]α 5απι6 ΕΠΠΊΟΥ]5. δὲ δηχ θίδ 5 
ΘΟ 115515 νΐαθ. ἀ6]10185. 5101 οΟὈ] ἴα 
6556 Βθ0η{|πποηΐ. {{π015 460 Ππηδρὶ- 
ΠΟΙ ῬΤΟΡοΟϑαϊΐ, απ|8}15 6556 Ροββϑί, 
51 ΟΡΓΠΠΊΟΤΙΠῚ Οἰγ πὴ ΘΟΠ 5118 γο] 
ΑΥἰΠμομϊομβίπτη βοιηπΐα ταία Ποσυθηΐ, 
αὖ ΠΟῊ βοϊαμῃ ἰοί5 ἀταθοῖδο, 5θα 
ΟΥ̓Ό15 ἰουγασιτη ἢπχ οββϑί, τουτὶ α0- 
τη] πο δοοροσοί οὐ αἰνίηδθ 
τηδϊο δίας! ΡΤ Ο6Ρ5 γα αθυθίαν, 
Νὴ τϑορϑϑϑβὶ ροσίδ ἃ πα] οῖο 580 

46 αὐ} 15 ῬΘΓΏΪΟΙΘ ἴῃ 4165 δποία δὲ 
Δ] οαΐα, απο ἴῃ οπηηθιι5. 60- 
τη06 6115 Ρτοπαποῖαῦ: ἀλλ᾽ ἀντικρυς 
“ϑηναίων καὶ τῶν παρ᾽ αὐτοῖς ἐγ- 
χειρειζομένων τὰ κοινὰ ἐλέγχει τὴν 
φαύλην διάϑεσιν, ἐπιϑυμίαν ἐγκα- 
τασπείρων τοῖς ἀκούουσιν ἀπαλλα- 
γῆναι τῆς ἐνεστώσης μοχϑηρᾶς σπο- 
λιτείας. οἵ, ΑτΥρ΄. 11. ». 844. ΡΙ5Π6- 
ἴδουιιβ Θηΐμ οὐ Ἐπ] ρ165, απ Ροο- 
ἴα ῬΘΥΒΟΠ ΠῚ 5.501 0 1πηΐ4 ΓΘ. τη ἴπ- 



Χ11Π 

ξο]]οἰταΐθ σοτηπηονθηξαν, τ ΡΟ Τὴ 
Ραίσϊατη υϑ] πα πδηΐ πονδπιατθ 510] 
δὲ ἃ πηϊβοσῖα ΠθοΥαπὶ βάθη απ80- 
ταπί. Αο ρτοοθαορηίᾳ δοιηοθαϊἃ οἃ- 
βι σαῃίαν πηα]ὰ οππηΐα, 4886 Δτάθη- 
{ἰ5βίπηο οὐἶο ἃ Ἰηἰϊτοὸ ρου βθα παῖδ 
δβέ, ααΐϊθιβ οἰν ἐδ 8. Που δ !5α6 
ΠΘΙΥ͂ΟΒ 501] ρουβιδβατη Παρ οί, 1{ὰ- 
ααθ δαπάριῃ πθίαπθ ροθίδπι, 4] 
ΝαΡο5 Εααϊζοβααθ βουῖρϑιῖ, απο γ6- 
185 δι185 οἵ σϑρυθῃθι βίο η65 γ6Ρ6- 
ἴογθ υἱΐαθαιιθ στα ίϊοπμθιη, απ] ΘΙὴ 
5101 οχορίαϊ ἀθβουθογο πΠΘα 6 ΡΓ86- 
ἴθ᾽ ΘΟ]ΟΤ65 απ! Δα δ πλαΐατθ ΠΟ- 
νάβαιθ ἤριαγαβ οἵ ΠῚ} ΡῚΠ65 ΘΧΟὰ- 
ἄοτγ νἱάθθλαβ. ὅϑαθπίξαν αἴ, ατιὰ 65 
ἴῃ Ομ 51}115 515 σοηβίαῃεϊα,, τη666- 
Ιατη φποααθ νἱϑπηάτιθ οὩ] Πα π|ΠῚ 
ΒΒΠΆΠἀΆΤΙΙΠῚ ΠΟῺ 8}18ΠΔ ἁίατιθ ἴῃ 
Ῥυϊου 5. {0 1}}15 σομηπηιοπ θὲ: ὡἧς 
γὰρ ἀδιόρϑωτον ἤδη νόσον τῆς πο- 
λιτείας νοσούσης καὶ διεφ ϑαρμένης 
ὑπὸ τῶν προεστώτων, ἄλλην τινὰ 
πολιτείαν αἰνίττεται [ὡσανεὶ συγκε- 
χυμένων τῶν καϑεστώτων»}" οὐ μό- 
νον δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ τὸ σχῆμα ὅλον 
καὶ τὴν φύσιν, εἰ δέοι, συμβουλεύει 
μετατίϑεσϑθαι πρὸς τὸ ἡρεμαίως 
βιοῦν. Νονϑῆι οοπδεϊξαϊξο, αἱΐ, οἷ- 
νἱζαι 5 Γουτηᾶπη, πᾶ ξαοίϊομπτη 
᾿Π 58 ΔΤ ΟἹ ΠΤΉ 116 ᾿ΕΘΥ 56 5] ΠΡι- 
Ἰοσιιπὶ αἀἸβοοτγτα δ Θχοϊ πα δΐ, τηδ]05 
ΟἾν 65 ἱΠΊΡΥΙΠῚ15 605, πὶ ρτᾶνα Ππουὶ 
οαρταϊίαΐθ ΟΡ Θοδ τ οἰν 8 15 βα]ὰ- 
ἴθι πορ]ριιηξ, οχίθυπηϊπθί, ΒΟπΟ- 
ὙΠΠῚ Οἰγιατη θΟηδ ΘΟΙ 5118 ἀπ α]αῦ δὲ 
βοαπαίαγ, οὐ 86 βιτημηᾷ απ δαῖτ ὁ0Ὁ- 
{{π6 η68 πη χΊ Π10 ἔθυν οσο ργοστοαϊδ- 
ἴα. [ἃ Θῃΐπη οσηηθ ΡΙβἐμϑίδθσο αἰι- 
66. Ανρβ ἐδοϊπηί, απ οοποοτ65 
191 τορϑυϊατα ΟὈΘαἸθπέου βοαπαίαθ 
Β.Π. 8.5 ΑἸ ΠΟ] αΐο5 σαροτγαμέ, Νο- 
γ π διιΐθηι οἰν! αἴθοπι γο]αϊξ, ΟῚ 
41 8}}5. πὰ Τὴ ν]58 Θϑβοί, 564 81- 
{πα τι8 6 51Π}}}ΠΠπηᾶπι: ὡς ἐδάκρυσά γ᾽ 
ἐμῶν πατέρων κάκην, οἱ τάσδε τὰς 
τιμὰς προγόνων παραδόντων ἐπ᾽ 
ἐμοῦ κατέλυσαν (040 5η4.), πογνϑῃη 
γοτο, ααἴᾶ 11ἃ ἴᾶπὶ ἀπ πῇ ουδηἶί. 
Αἰηἶβδα Ἰσίταν αὐ Ανο5 τοροίαπί, ἰΐα 
δαοίοτο Αὐἰβίοθ μα ΑἸ ΘΒ  θι15 
βαδαθίαγν, τὸ ατηΐϊββατη ΠΡ ἀξ Θ ΠῚ 
γοΐουθπη ἢ τυ 6 πὴ το ἀποοτο δι θδηΐ. 

564 ΑἸ ᾿ρ8ὶ βαπὲ οἰν τα τ πθητιο 
ἃ Οἰν ἰαΐθ τθοίβ βοϊπηριαπίισ, ΘΟ αγῸ 

ΠΕ ΥἹΤᾺ ΑΒΙΒΤΟΡΗΛΝΙΒ 

πὖ ΡΙΘματὴ 510 οἷν τ 8 Ε15 Β᾽ ΠῚ] ἃ ΟΥ̓ ΠῚ, 
πομηϊηα πα 6. 6Χχ ΔΗ 55] π|8 
αθίαίο ΑἸΠ 6 η15 οα]έα ἤθη Ργδϑίουϊ. 
15 δαΐθηη ΟΡΙ ΠΥ] ροββὶξ, Αὐϊβίο- 
Ρθδμθπὶ ἀθουιπὶ 108. Οἰγ 85 ν6- 
πογθίασ οοη οπρίοσθιη οϑβοῦ ΘπῸ05 
ααδηααδπι ᾿ΐα ἴῃ βοθηᾶ ῥσοαιχι, 
αὖ πᾺ]}]ὰ οπλἶη0 Του υθηζ8 6 νϑίθυ 5 
βίρῃ οὖ νϑϑίρία ἃρραγθαμῃΐξ, 568 
ἔοϑθᾶάδο ἐαυρι πα 15 οπγηΐα Ρ]Θηἃ 
5ηΐ: [ἈΠΊ6η ΠΟ ΠΟΒ 605, 4005 
ἰυυάθτο νυἱάθίαν, 56 ΑΥΠΘΏ ΘΠ 568 
ἀοοιδβαῖ, ΒΡ Β.ΠΙΟΩΪ ΘΟ 515 σ6- 
Π6 115 ἀθαϊΐοβ, πονὰ την βίου 56Π|- 
ΡΟΙ πονᾶβαμπθ ὙΠ] ρΊομο5. θχοορὶ- 
ἰαηΐθβ, 'ρ50 ΡΒΠ]ΠΟΒΟΡΐδο βέμαϊο ἴῃ 
ΒΔΟΙ5 ΡΥ 15 οἵ ΡΆΌΙ]1ΟΙ5 τὰ σοπ- 
[α505 οὐ ρουξαγθαΐοβ, τὖ νὰ 7115 ΟΥΤΟ- 
ΥΡθ5 ΟΌΠΟΧΙΟΒ 56 οβίθπαδμπξ. ΕἸ:- 
οἶΐο, αἷξ, δ οχαίγ 56 5 Π15 ὉΠῚ- 
Τ5 ΔΠΠΪ5. 1 ὈΓΌΘΠῚ ἱπναβουιηΐς 
10} 16 τ απ ΠΟΥ Υπ βίπὰπ ἴῃ 
ΥΘ 5 58 0115 Ἰηΐπ8 ΘΙ 16 ΘΧΟΥ- 
ἔππὴ : Ραουμ ΠΊΟΤΘ ἶδὶ ἀ605 οοἰαθ- 
ΤΊ 15, α10 ΤΪΠτι5. τ 7}}5 Βα ὈΪζο ἸΠ66η- 
αἴο οοποϊααΐ ΠΟ ἱπηρ 6 α] 6.18. 

Νοῖὴ ἱπορίθ Δυραμθητ 5Θουηϊὶ 
ΒΟΙΙρίου: καινῶν γάρ φησι τὴν πό- 
λὲν προσδεῖσθαι ϑεῶν, ἀφροντι- 
στούντων τῆς κατοικίας ϑηνῶν 
(τῆς κακίας 4ϑηναίων ἸζοΘΟῺν ἀ6 
Ανῖραβ Ρ. 39) τῶν ὄντων καὶ παν- 
τελῶς ἠλλοτριωκότων αὑτοὺς τῆς χώ- 
ρας, ἀρίηαρ εἶϑ' ὕστερον καὶ τὸ ϑεῖον 
εἰς ἀπρονοησίαν κωμῳδεῖ, ἀθηϊαπθ 
ΥΘΙῸ τινὲς δὲ φασι τὸν ποιητὴν τὰς 
ἐν ταῖς ρας ἀἰδαθε τερατολογίας ἐν 
μὲν ἄλλοις διελέγχειν, ἐν δὲ τοῖς νῦν 
τὴν τῆς γιγαντομαχίας συμπλοκὴν 
ἕωλον ἀποφαίνων ὄρνισιν ἔδωκε δια- 
ἐρεσϑαι πρὸς ϑεοὺς περὶ τῆς ἀρχῆς. 
5 γ010 ηθρ]θοΐο ροοίδθ σΟΉ51110 ηϊ- 

ΠῚ15 ῬΥΘ556 ΘΟἸΙΠΟ ΘΟ Ἶδ 6 ΤΡ ΘΠ ΠῈ 
τ ΡΘΕ, 568 ροβίθα απδ6 Δ]ΙΟΥ ΠῚ 6 Χ 
βοηΐθηϊτα (6 ΕἸρσδηζοιηδο ϊα αἱ, 
τἀ }}155ϊπιὰ βαηΐ. ἰδέ δηΐηὶ ργοΐθοΐο 
ααᾶϑὶ αἸρδηΐαπη Ραρηδ6. οοηΐτα 
ἄθοβ παρὸ ᾿παΐοτα, ααδ6 ἴῃ ΔἸ Θσα 
Ανίαμὰ ρατνίο ργοαποϊΐαγ. 

Οδἔοστιμη δὶ Κοθο!γὰ5. 46 Ανν. 
(Τυσϊο. 1857) ν. 22. ογθαϊξ, ππὰπὶ 
Ποτη 61, πιῦ Αἰδερίαασδη ἴῃ απ 6η- 
ἄδπὶ αααδὶ ρυϊποϊραίαμη 40 ΑἰΠ6- 
πη θιι5 ὁχ Αὐ]βίορ δ 8β. βοπΐθη- 
τἰὰ ονθμομάϊπι ἔαῖδ5ο, (αἱ οτηηΐα 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙΟ 

πονὰἃ τοααϊξατιι5 οϑϑϑέ, Ἀ55Θ ΗΓ Οἱ 
πο ΡοΒβαμηαβΒ. ΤᾺ] ΘηΐΪη ΥἹῸ 
1ρ586. 568 Ορροβαϊββθῦ, 5ῖ ῬοΟρ ΪΑ 8 
᾿πη ρου απ ᾿πἰτο 616 γο] αἰδβθῦ; 58 
Βοϊαπμη ῬΥΙΠοίρθια οἰ σοσθ βαθθααθ 
αὐτὶ βοορίτδ ἴσϑάθσο ροίαϊββθί. 

8.10. 
1, γϑϊϑίτσαία. ΤΠ ΟΡΒΟ- 

τἰδΖα5868. 

Ῥοϑέ Βισαϊδιη οἰ 61 ΓΘ ΠῚ ΟΠῚ- 
απ ρογίαγ θα ίϊο ΑἸΠΘΗΙ5 ἴῃ ἴτη- 
ΤΠΘ ΗΒ ΠῚ ΟΥ̓ΘΥΙΟ ΠΘ6π6 ἃτιϊ Θομηϊοα 8 
ῬΥΪΟΥ͂Θ ΠΟΤ ΘΧΘΓΘΘη686 ἸΟΘΠ 4876 
γνἱἀδθαίασ. Φαάᾶτα ααππὶ ΑἰΠ θη θη- 
565 οὐ Αὐιβϑίορῃϑῃθβ 1110 ΤΏ] Π15 
γϑίθγθιη σοηβιιθίπα! ΘΓ 518 ΘΥῚΡΪ 
5101 ΠΟ ρϑίθυθηΐατσ. ΠΊΪΓ ΠῚ ΠΟῺ Θϑ5ΐ, 
αποα ποη οομβιιθίο βρίτϊία, 564 δὰ 
[ΘΙ ΡΟΥῚ5 ᾿π]α αἰ δέθιη βοοοιημηοααΐθ 
{ὰ θ1185 οοπροβιίαϑ 6556. δ ο116 1η- 
16 }ΠρῚπηὰ5. ΠΟΘ αΟΥ ἀ6 Τ,γβιβίσαξα 
οὐ ΓΒ ἢ οὐ Ζιιβῖβ, Γὰ 0 115 [8 1 
Ῥᾶγαμη οδ 5.15, αὖ Αὐὶβίορμδηθιη ]8ἃ- 
Ῥαπίρ οἰνιίαίθ ρα ἴῃ οαβίτα δ6- 
ὙΘΥΒΔΥΙΟΙΙΙΠῚ ἐγ 8 1511556. πα 168 }6 11- 
οϑαΐ, τη π6 80 ᾿ηρΘηΙΟβἃ ἴῃ 10 ΟΪ5 
ΒΘΥΘΠ 5 ργοσδοϊίαΐίθ, ααδ6 ἴῃ ρῥτῖο- 
ΤΙ 5 ΘΟΙΠ066115 τορηδὺ γΘ πο 5, τι 
τηπίαΐα ΘΠ ρΡοΥἃ 6556. ΠΘΠΟ ἰθρθη- 
ἐπατὴ ΠΟ 56 η56 11. ΤΥδη51 ἀαίθπη 
Δα αἰ ρσθημ5 ἃυϊ5 Π66 ν]Ὶ5 πὸ 
8011{π5 Γποταΐ, 564 τη θα] 16 ] 15. Ρτ]- 
Ιη85 ἈΡΘΠΟΙ ρᾶγίο5 ἰγϑαϊαϊδ, νοὶ] 
1460, αὖ νἱἀδέι:, αααἰᾷ Ὀ6111 οα 558 
5610 115 100 οὗ τη α]]ΘΥῚ 115 [ἢ 106 
ΤΘ]]οὐ15, ὙἹΠῚ Ρ]ΘΡΊα6 ΡΘΥΘΡ 5 ἴῃ 
ἰουτ]5 τα] Πα θα πᾷ. οἵ, Ἡ ΘΥ Ὀ50 46 τοὸ- 
αἴΐα ΑἸΟΙΡ. Ρ.4. 9460 46 Τιγϑἰβίν. οἵ 
ΤΏ 651). Ρ. 4. Οϑίθπμαπηΐ δαΐθιη οΠ1- 
πἶδ, Ὁ ΟΘἴδπι θη ρου θτι5 ααἸ 461 665- 
51558 Δ] πη ἴατη, 566 ΘΔ ἢ 161 [Δ ΙΏ 6 
46 οἰναθ βθηξθηξίδηη τϑἐϊη 1556. 

Ἐβι δαΐθπι πίθου πἰγατηατῖιθ ὁο- 
τη 6 4 Ἰϑτὴ Ιου 6 πηδχϊτητιπ). [ἢ 
Τ γϑιβίγαϊα θηΐτη ΠΙΡΘσοὸ οτο, απἰὰ 
ΤΟΙ βα]αΐατα 516, αχροιϊῦ οὐ π{1115- 
5] πη ΟΠ 5118, ΡΙΟΡΟΙΪ,, 486 50]8, 
5] οἶνθ5 ἃ 56648ὶ φαΐ νο]αϊβϑοηΐ δαΐ 
ΡῬοίαϊδδθηΐ, οἰνιἐαίθμη ΒΌΠΏΤΪβ ΘΧ 
Θὰ] μα ἐα 105 Βουναδβοηῦ: ἴῃ “ΓΠ65- 
ΤΡ ΠΟΥ Ζιι515 οοηΐσα Π6 ΔΕ ΠΉΡΟΥΘ 
4αϊάθπη Γ65 ρ βδίαβ συμ ἄαβυο δκ- 
αοί, 584 τοία5 ἴὴ ΣΡ 6 οἱ ἀρὰ- 
ἵβοπο οχαριίδηο οσοαρδία5 οϑ. 

ΧΙ],11Π: 

Ιῃ Τιγϑιβίγαΐα ρϑοθ ΘΟΙΏΙΊΘΗ- 
αδέ, ροβύ οἰδαθβ ἴδπιὶ ἔα πϑϑίαβ ΤῸ 
(ἀοϑι ἀθγἐββιααμη. Θπααπι γϑτὸ Ὁ)]. 
92, 1 νϑυὶβ ἰθιῦρουβ ἃ. 411 τηϑρηᾶ 
ἰδία Ριβᾶμασο δαοίοσθ απϑθϑβίο 
ΑἸ η15 ἀρουθίαγ, αὐσιη ΡΟΡΌΪΑΤΘ 
᾿πρ  Υ απ τΘ πομπὴ 80 (0116 Π- 
αἀππὶ οββϑί, αδ8 ΟἹ Ϊ ΠῚ ΒΏΪΠΠΟ5 
ΓΔ ΧΙΠΠΘ. ΘΟΙΠΙΠΟΥΪ : 511ὴ] δαΐθπὶ 
56 Θτὴ ἔδοί!ομὶθα5, απ86 ἴῃ οἰντΐα- 
{15 ἔουτηᾶ σοιητηπίδηαδ,. Π8 ΠῚ 6556 
581π|{15 ΟΡ πὶ θη 8ῃΐ, ΑἸΟΙ θ᾽ 65 
γτϑυοοδπαμβ δὲ ἔοθάϊιβ οἴη στορΘ 
Ρρυβδυατη ᾿ΠΘΌΠ τὴ 6556 Υἱάθτθ- 
ἴὰγ; Αὐἰβίορμδῃθβ οοπίγα βαδϑιί, Ια 
αποα Ρ6Χ τοΐδτ νἱΐϑπι ἔθοϊέ, πὖ οατη 
ΤιΔοραδθιη 115 Ῥοίϊα5 το πα 8 
Οτδθοῖὶβ ρ866 ἔδοία ἀΟΠγΘ51015 τηϑ- 
[15 τηθἀβίδπι δῇδσγγθμπί, βουναίδατθ 
γϑίθυβ οἰνιατ15 ἔοστηὰ ὈΔΥ ΓΟ Β 1πὶ- 
Ῥαρπετγρηΐ. οἵ, 1141. Ηδβμηὸ βοηΐίθη- 
{τ Πυγϑἰβίσαία ἀθαϊῦ ἀοἔθπαοη- 
81, 4α8ο οὐτὴ τ ] 115. ΑἸ ΘμΪθῃ- 
5101 οὐ 8 ΟΟ ΠῚ τα] 16. 0115. ΘΟ ἢ- 
ἰππηοΐδ, ν]γΓῸ5 οορὶῦ, αὖ [η θα πὴ {Γ8}}5- 
οδηΐ: ΔΙ ΓΘ τη 56165 δ τη ρΊβίγαία5 
118. δϑίδίβ βαβοιριπηΐ, ΟἸΟΤΊΙΠῚ 
᾿πλ8 ΚΊΠΘΙη 84 γἱντιΠὶ ΘΧΡΊΘ5581ὴ 50- 
[ὰ5 ἔβυβ οομηϊοιβ ργοα ται. οἵ, 46}. 
Ι.1. Ρ. ὅ2 5ᾳᾳ. ΒΞ'101 1ρ8586 δαΐθτιη 51- 
ΤᾺ] ΠΠτητι5 δύ ροθία υ. 90 5646.. ἈΡ1 
ΤΠ γϑιβίσαία ῬγΟθ11 σαραΐύ ἢδιημπιθο 
ἰαριῦ οαἰαι ματα. βαπηθτ οἱ ἰὰ- 
Ὠ8 ΠῚ ΘΆΤΡΘΙΘ πα 66. 

Ιῃη ΤΠ ΘΟ ΠΟΥ Ζ 515 ΘΟΙΤΠῚ 
βϑηῃςθηί8θ. 5. ΒΟΥ ΌΘΤΘ. ΠῸΠ Ρο5- 
5ατη, αἰ ἀρπα ΕπασὶρΙάθιη απ ΗθτὉ- 
5610, απᾶθ 116 (6 πϑυοῖθι5 αἰχ]ΐ, 
δα Ποιηΐπθ65 θα άθη ἀϑίαξθ νἱνθηΐθβ 
γα ποπηΐ, πθο ΗΘ] Θπμδπη), 56 ΑἸοὶ- 
Ὀίαάοιῃ, η6ο Ρτεοίΐθαπη, 564 τορθιη 
Ρρυβασαπι, πΠ6 6 Μοπροίδιιπι, 564 υτ- 
6 πὶ τη ΐ56 1115 ᾿δοουαΐδιη δια ἴτθ 5101 
ν᾽ ἀθηΐαν οὐ ργορίοσθα Αὐιβίορ δὶ 
αποαῖιθ 5᾽ΠΉΠ]Θ Τὴ ΤΟΥ ΘΟΠΊΙηϊΐἃ- 
{ΟΠ 6 πὶ Δ βου θιμΐ. οἵ. 9846} 1.1. Ρ. 
18 54ᾳᾳ. Ηᾶδθοὸ 6ηῖπὶ 1ρ88 οοιηοθα!δ 
ααδηα πδπ ΡϑῖιοἾ8. Τ65 ΡῈ. Ὀ]1ο85 δἷ- 
τριῦ, γουβαίαῦν ἰδιηθῃ ΤηΔΡῚ15 ἴῃ 8]- 
ἴθγῸ ἃιριιπηθηΐο, αα 0 ΑὙἸΒοΟ ΡΠ Π65 
ῬΟΙ ἰοΐδπι νἱΆ πὶ βατητηδ βου θυϊίαΐθ 
Ῥογβθαπαίαβ οϑί, αὖ οὗ ἐγ ρο θα πὶ 
πρῸρη δ οΐ, 41.8}15 ΘΧΘ  ΟΟ Δ ζαγ, αι 
ΠῚ ΠΟΤ 65 ΘΟΥΤΠῚΡῚ ἀθόβαπθ ἢ 60η- 
τοπηρίαπι ἀπο1 οὐ Τα οἵ ρτϊναίδμι 



ΧΙΙΥ͂ 

γ᾽ΐαι Δ Ὁ δηΐαια βγη ρ]!οἰζαΐο ἀ6- 
Ἰαρ58Π) 6556 οβδίθπ θεοί. 

τ ϊαβααθ οοιποθαϊΐϊαο ἴῃ σομπἔου- 
τηϑίϊοπο πού βαπξ ΠΟΙ Π1|18, 4186 
ἴῃ Ῥγδθοθαθηθι5 ποηάατη ΤῸΡ6- 
γυἱαηίασ. [Ιἢ ΤΠ γϑιβίσαία ΘηΪπ ΤηΪτἃ 
ατίο Ἰηβυϊξαξα πη δβί, αὖ β΄ πλὰ]} οὗ νἱγὸ- 
ΤῸΠῚ Οὗ τη ΠΟΥ τι ΠΔ ΟΠ ΟῚ ΠῚ 1110 510] 
Δανουβαηΐίθμη, ροβίθα πῃ ΡῚ οἷ οοη- 
ΘοΥ6 πὶ ἀροσθ ν᾿ ἀθατηῖ5. [ἡ ΤῊΘ85- 
ΤῊ ΟΡ ΠΟΥ ἃ Ζιι515 ν 6 ΥῸ πο Δ πὴ ΕἸ ατ]- 
Ῥίάθηι συ ἀθέ, απ Δ] Πα ππὶ νϑΐθ- 
Ταου 6 ΠῚ 6556 οἰητηδί, δα δϑϑηᾶθιη 
ἩΟΤΤΊ 8 ΠΊ 51 σ΄] 8 Δ ΘΟΠῈΘ ΡΟΙ (οὐδ ΠῚ 
Τὰ Ὁ] πὶ 15. π|0, δ ᾿πδτι5 γαῖγοβ οἵ 
γνοϑίθγαίουοβ πα πιχῖΐ, ααϊ 15 Ροβίο- 
ΤΊΟΥΘ5 ΘΟΠΊΪΟΟΒ τι505 6586 ΠΟΥΪΠΊΙΙ5. 
ΝΟ γοῦὸ ὨΘρΔυοΥὴ ΤΠ γβἰβίγα τη 
τ] ΟΠ ΡῈ ρού Οὐ Τὴ νου], βῖνο ἃγ- 
ΘΟ ΘΗΤΙ, δῖνθ ἔου πη 6 ΤἈ ΟΠ 6 ΠῚ Πἃ- 
ὈΘ8ΠῚ: ἱΠΊ ΡΥ ΠῚΪΒ ὙΘΤῸ ΔΗ ΪΠΊΙΠῚ Ρ06- 
ἴα 6. Ῥαΐθηὶ δα νϑίοσιπη ΠΙ]υ αἴθ Πὴ 
οὗ ΤΠ ρΘΗΪ ΒΡ] θη ἀοτθηι ται]ΐο 586-᾿ 
Ῥὶτι5 ἴῃ 1 γϑιβίσαϊα, αἀπδιὴ ἴῃ ΓΗ 65- 
ΤΠ ΟΡ ΒΟΥ ΖΙι515 τ 11556. 
Ἴ ἐθνέβηρεὶ Ἀαϊ5 τοὶ Θχ [6 ΠΡ ΟΥΠῚ 
ΟΠ 0 8 ΤΟ ρΡ ἢ ἀΔ ΠῚ 6556 οΥθο. 
ΕΣ ΘηΪπι ταὐτὰ πα] αδ ΘΟ οΘ ἰδ πὶ ἰηΪ- 
{10 ἃ. 411 οαϊίαπι 6556 ραίο, [γὶ- 
βίσαΐαγη Τ θη 6 ῖ5, ὈΊΟΙΥ 5115 ΤΠ ΡῺΪ5 
ΤΠ ΘΒ ΟΡ ΠουΖιιβαβ, απο αἱ Ῥυϊηλ5 
τὶ (ἃ. ΜῈΘΙ]Οττι5 ῬγΟ βίο μο 8 08- 
ἀθμοα ἃ. 1889. οαϊΐα ρουβιδβίΐ, 
ὨΌΠΟ ΥΟΙῸ 86} 1π5 τα: 1106}10. αὰο 
ΔΏΠΟ οὐ αα]ρθὰ5 αἴθ θτι5. ἔθϑεβ Ασὶ- 
Βίορ δ ηῖβ Γγβιβίγαία δίαπο ΤῊ65- 
᾿ΠΟΡ Πουϊαζσαβαθ ἀοοίδο β᾽ηΐ, {Π{ΠῚη15 
1859) δὰ ΠΙαυσιάσππι μου πχὶξ: αὶ 
᾿ἰοθὲ παι ΥὰΤῸ ουγανουϊέ, ἈΠ 6 
Βοη θη 8 π|, αἀπᾶτὴ γοὶαϊί, ἀοοΐα οἱ 
αἸΠροηΐον ργο αν. 

ὌΠΙΝ 

ΒΝ απ 86. 

Τηβίδυτγαίαπι ταί ΑἰΠΟη] θη β᾽ απ 
ἴῃ ΠηΔΤῚ ΠΡ υϊατη οὐ ροβῦ ΡΈΡΠΔ ΠῚ 
ἀρὰ ΑὙρὶμιιβ85 ἐλ πλ ΘΟΥΤΟ ΒΟΥ ΠῚ, 
αὖῷ ΤΠ, ἀοοαδοπιοηϊ αα Το θα τὸ- 
᾿ἰπα θη απ Ῥϑοθιηη 6. τοϑίϊαθη- 
ἄδιη Ῥδγα ββίιαοβ 856. οβίοπογθηΐ, 
Αἴ πθο γτ65 ϑνουβαβ 11 π60 Βθοιη- 
ἀδ5 ἴουτο ροίογαμῃέ: Εἴη ΟἸΘοροηΐο 
ἄπιοο Ρ80ῖ5 ΘΟ ΑἸ ΠΟ 65 Ρ]6 5 γοϊθοῖέ, 
ἄποθβ ααἱ νἱοίοσίδηι τορογίαγοσϑμέ 

ΡῈ ΥἹΤᾺ ΑΕΒΙΞΒΤΟΡΗΛΑΝΙΒ 

ἀδτηπανη,5Ί ΌΤατιο 1058 Ἰηξοσξαμη ἴῃ- 
τα}, οὔ, ΘΟ οὐ. τηλ τ εὐτον 
Νοη αἰὰ ροβὺ Ο11Π1 ἀτομοηΐθ, α0 
ΔΏΠΟ 6 ΒΕΠΊΡίτ5 ἴῃ ἰτα ΡΟΘαΪἃ5 60- 
τπῃοθαϊαβαιιθ ΠΡΟ Πἄθ μα β᾽ΠΡῚ]}15 
Οἰγ]θτι5. ΠΪΠ ΘΧουγΓθηζαῦ, απ] 115 
ἰδία δοίαξε βι οοσο πο Ροϊΐογδηΐ, 
ἀποθιι5 μοο ποροίαμῃ γα αϊξιιτη Θ8ὅ 
ΘΠΟΥΑΡΊ5, οἵ, Β6}0]. δα Πδπηη. 404, 
ΡῬοθίδθ σα ρΊοΙ οὐηηϊπαπη Θχ οο]] θη Ἶ5- 
5: τηῖ, Ῥτ 5 ΕΠΤΊΡΙ 465, ρΡοβέ θα ὅο- 
ΡΠ ΟΟΙ65 τηοστέιὶ βαηΐ, οἵ. Βουρκ ἀ6 
νἱία ὅορῃ. ὃ. 7. Ηταμ τϑυτιτὴ αἰΐθσα 
οἰν τ δε 15, δἸΐοσα ἐγαρίοδθ γε. σαϊ- 
πϑ τη Ροτίοπαᾶργα νἀ θθαΐαν, Αρρτο- 
Ρἰμαπαθαηΐῦ ΤιΘπμᾶθα: ἴῃ ΘΟ 6 ἢ 
αἀοβοθηαι ΑὐἸβίορ μαπ65 οαπὶ ῬΏγΥ- 
ἴθ 0 δὲ Ρ]αΐοπο, απογαπὶ ῃἰο δὰ 
γα] ΠοΥ8 τ ΘΙ ρα] οὰ 6. ἃ ΟἸδορμομίθ 
1Π8ΐα, ἀπο 1}}1 β΄ πιὰ} δα ἃγίϊβ Ροοί- 
686 Ἰδοίαγα ΠῚ 56. ΔΗΪΠΥΠΊ16. 5Ρ6- 
οἰδηξ απ οοηγουίοσαηΐ: πητι5 Αὐὶ- 
Βίορ Ά Π65 πἰγαπηαπθ νἱοὶέ δὲ ΑἰΠ6- 
ὨΪΘΗ568 ἴῃ ἐφ ηΐδτη ταραϊξ Δα πηϊγαΐϊο- 
Π61η, ἰοβίο ΠΤ) ΘΔ ΆΤο ΠΟ (οἵ, Ατρτιτη. 
4 Ὁ.), αὐ Τξοστιπη ἔα θα] πὶ ἀοΟΘΥ] ἴὰ- 
Ὀογοηΐ, δὲ 81 465 "νἱΐβθ βουϊρίουϊ 
ΒΑΘ παδ δϑί, απο 6ρῸ ἄοῃθο Ἰοοια- 
ῬΙΘΕ τ 5 οβίθβ σθρουῖ Γαθυϊηξ, ΠΟῚ 
"ΟΥ̓ αΙ ἀοσπι, ρορθίϑηι οΪθα 6 β58οσδθ 
ΤΆΙΠΟ ΟΟΥΟΠΔΤΟπί, 410 ῬΥΔΘΠΊΪΟ 
᾿[οβϑίθ Οουπϑῖῖο Νϑροίθ θοάθιη ἔδυ 
ἰθροτο 'ΤΏΤΑΒΥ θα] πὶ ΟΥ̓ΠΑΥηΐ. 
ΝΟ ροβίουι δἰ του ᾿παϊοασταμξ πο- 
βίσα απ ἀϑίαξθ θ] αΥῚ Π}1 σΟΙ ΠΟΘ α δ ΠῚ 
ΒδηοΟΘ ΟΡ ΪΠγ15. ἈΓΕΪ5. ΘΟΤηΪ 6 Τη0- 
ΠΙΠΘΗ 15 486 Θχϑίδηϊ ᾿ὰγ6 8ΠΠ1- 
ΠΊΘΙΆΓΘ 50] ηΐ, ΠΟΥ ΠῚ ἃ βϑηΐθηξα 
Βουπμαγάγιιβ αἀἰββί θη5, αὶ ασΐθοι. 
1ἱτογαῦ. ΠΡ. ὅ80 544. τη] έα γΘρτο- 
Βϑπαϊῦ ροοίαμηηπο δα ΡΥ ]ΟΤῸΒ νἹΓ68 
ΠΟῚ ΤΘ 550 ἈΥΙ γα ίαγ, 
ΤΏ Πηἃ, ΤΟΙ 1 60 σογηϊξαν, αποᾶ 

Βδοομα5 τ ρ᾽ 415 ἀθϑίθυο σοπηι- 
πηοίι5. δα Ἰηΐοτοβ Γοδεϊηδί, αξ Ρο6- 
ἴδτη πη υ ἔπππι πὴ ἢ νἸΐατη τονοοθέ, ααϊ 
{γα Ί] σοστ ἰρδὶ ρυϑθβίδῃ 551 Π}118 
νἀ θέιγ, Ῥοβίσθπηο Υ61Ὸ ΡῥτῸ Ετὶ- 
ΡΙά6 Αθβορν!αμ Αἰπθη85 τϑαποῖϊ. 
σα δβί Ππα, φαοα ἔα θα] δ 6 Ἰηϊ ἔα τη 
οαπὰ πὸ σοηϊπηρὶῦ Β᾽ησαΪἀ5α 16 
οἷὰβ ραγίθβ τηἶτα αυδ δι αἰγογδὶ- 
ἰαΐθ Ἰηΐοῦ 86. ἰδ αποΐα5. ΘΟ] Πρ αἵ. 
Νρο ἀπ᾽ ίατο ΡΟΒΒαΠη5, απΐη Αὐὶ- 
5[ΟΡ Δ Π65 ΠῸῊ ΕαΤ ρΡΊ 6 Πὶ ΤΏ 60- 

--“ἀὐττς τ΄... τ οὉ αμρεσ α΄ ,... σὰ 



ΟΟΜΜΈΕΝΤΑΤΙΟ 

τηΐοο γυϑ] 168 76, αἱ Π105 ὙΙν 5 Ργ868- 
βθηΐθϑααθ Δαν θυ γ105 ΓΘ αἰ, 568 
ἘΣ ΡΙαΙ5. Πἰ πη πιπ Ἰηΐο 866 1865 
ΘΙΏΟΥΘΠῚ ΤΘΒΠΠΡΘΥΘ οὐ Θχαρὶατθ 
γοϊαουῖς. ΒΘΟΟΙΙ Θ ΗΠ ΡΘΥΒΟΙ8, ἴπ- 
ἀποίᾳ ΑἰΠΘΗΙΘη565 πηαχὶΠ]6. Ροίϊ, 
Βουρκῖαβ ἀοοαϊ, Π6]16. ΘοΠ}. αηΐ.Ρ. 
102 566., 46 πὰ απ 8118 1ὴ 1 ν]8 ΠῚ 
ἴῃ οοπιοθαϊ, οοηίτα, γο]απηΐαΐθιη 
βάδτη ἰδ χουῖῦ, 146Πὶ 58 46 Αἰμο- 
πἰθηβὶθ5 ορίατθ οβίθπαϊς. ᾧαο- 
πῖϑπι ϑαΐθτη ᾿ᾶπὶ ἀπ πη. ἀἸ ΤΟΙ τητι5 
ἴῃ Αὐἱδίορϑη15. ἔα 0 α}15 τοὶ σϑίϊο- 
ὭΘΙ, α8Π| ΡΘΙΒΘα Ια, Δ [στ]- 
ΒΙΟΠ6. ΠΟΙ, απὸ5 ἱπΠραρηϑί, 
αἸβίπηροσο: δ απ] θη ἴῃ οδιι558, 
ἴῃ αὶ ΠΟΙ Π65 ρτοα ϑαηΐ, (αἱ τηοτίθ 
[6115 615 Βα ίσϑοῖ! βαμΐ, ἰὴ ΡῈ ΠοΟ 
ξΆΟ1Π1π5 ργϑ βία Ὀ]τη115. 

Τὴ ἀὰπἃ5 δαΐίθιη οοτηοθαϊα, ρᾶτίθβ 
αἰνῖβα οβϑύ, αυδγαμ αἰΐθτα ἰπμ6 Δ 
1110 5686 86 ν5. θ19, αἰίθσα ροβί 
Ῥδιαθαβῖη ἱπίθυροβιίαιη 01 ---ἰοῖ 
8 ἤποπὶ πἰϑαπθ ργοοθαϊ, 198 .--- 
1099. Αο ΡΟΣ απ] 6η) ρδγ85 46- 
Βοθηβϑαη ΒΆΘΟΗΙ δα Ἰηθγ05. ΘΠ 87- 
ταῦ, ὍὉ1 ροσία Ἰορίαο ἔοβδεϊνοαπθ 
ΘοΙμμηθηΐο οὗ φῬγορίρυγΡγρ 5ΘΎΎΠΠη, 
ΒΔΘΟΙΙ οοτηϊίοιη, οὗ ρτορίου Ηρὺ- 
Θα]61}, 161 Δ τη]5οθΐ, Ξ66Π85 ΟΠ]- 
Ὧ65. 50πητη8, ΒΙ]υ]αῖα οὐ ρϑία]δη- 
ἰἰὰ, ΘΟ οΥΤηνἹ; Ροϑύθυιο οοτίδ- 
6 ΑΘΒΟΒΥ] οὐ Εαγ]ρΙ 415. ἰδτὴ 
Ῥυϊαβασῦαπη ΒΆΘΟΠτι5. ἴῃ ΟΥ̓ΘῸΠῚ γο- 
“ποεῖ, 46 ΤΠγΟΠΟῸ {προ 86 ἀτεϊβ ἀρὰ 
10 γῸ5 ΟὈΠποημαο δχοτίαπι 5ρ6- 
οἴδηίαπι ΟΟ}15 οἴουθ, ἴῃ απο τἃ- 
ΟΠ 6. θη ΡΟΥΘ ᾿ἰδίο 8οσοιη 0 48 {15- 
βίπηδ, ἰοίϑαμι6. 588 ἃγ.5 ργϑθβίδῃ- 
{τὰ οὖ νἱσταΐα τηοηβδίγαϊα δατπιτη ΠΟῊ 
46 ΡῬοββὶ 80] .π|, 564 α6 οἰνίΐαΐθ 
αποαπᾷθ ᾿παϊοῖαμῃ ᾿η ο ΡομΪ. Ηοο 
τη 40 1Ππ4 ἀββϑαπαίιβ οϑί ροθίδ, τί 
ἸΟΟΙ5 βϑυΐα ἔδ 0116 δαϊπηροτθί: ρ.]- 
ΟΥ̓́Θ Θηΐμη ἴῃ ρᾶτίο ἐοία5 ϑϑῦ ἴῃ [π|5ὰ 
τδαααθ ϑχοιίϑηο οοοαραίαβ, ἴῃ 
Ῥᾶτα θα 51 γοσὸ ἴα Δα ἔδινα 56- 
γουϊταΐθιη ἰγϑηβιῖ, αἀπδιὴ ἴῃ ροβίο- 
τίοτο ρᾶγίθ ἀβαιιθ 864 οχίζιπι οτΘ- 
5ΟΘΙ Οὗ ΦΌΡΟΥ ν᾿ ἀθηλι5. ΝΟ ΒΟ ΔΙη 
αἀτᾶτηα ὨΪΠ}15. απ ΘοΟΙη πο ἃἴπι δα 
ἰταϊα5 ργοοθαϊξ, 564 πιῦ ἴῃ ΟΡ ΠῚ15 
ΘΟΠΊΟΘαΙΠ5, 8 ΠΟΥἃ5 5ΘΠΊΡΘΥ οἵ ἴῃ- 
οχϑρθοίαΐαβ Β06η85 δ: Πηπηδ, Ο6] 61 ]- 
ἰαΐθ ἀποίμπηαν οὐ 40 οπηὶ [ϑ1α1ο 

ΧΙ 

τυ οοδιηαῦ. ΝΟ ΠΟΡΊ σοηααμ ἰὰ- 
ΠΠΘ 65, ῬΥΟΡΙΙ ΠῚ 6556 ΠαΪπ5 Θδν- 
μα ΦΘΠΘΙΪ5. 5] ΠΡΌ ]ΔΤαΤη Ό87- 
{απ ΠΘΧῸΠῚ ΠΟ ὨΪΠ15 ἐπα ΡΟ ΘΟαΙῈ 6 
5] Θὰ τά αογθ, 56α ἴδῃ. ἰαχαϊη 
οὐ Ἰδηραϊασθτη γθίϊπθυθ, πὖ βρθοίδη- 
65 5ΙΠ 0.15 απ 5686 τοί πηθηΐθ 
5656 ἔγϑάθτθ απθϑηΐ. Ηΐϊπο ἰπδαπΐ 
Ἰηϊτϊο αφαϊᾶθηη οοτποθαϊδ ἐπεισόδια 
απ86 αἀϊοσαηίαν οὖ παραχορηγήματα, 
ααϊθῈ5. ἀρ ἰ551π16 ᾿π5τ{π|15 Ἰη ΘΟ Π1- 
πιοάαπῃ ἰδέα, αποα 4|101 ἃραα ῃο- 
βίσιτι ἴῃ Γὰ Ὀα186 Θχϊία βϑ παν, ἈῚ 
πα] α ρταθίου πθοθβϑιαύθπ 8616- 
οἷα βαηΐ, δυϊαΐαν, ροβίθα ΥὙ61Ὸ 51- 
πα] αΐαπθ 84 οουίδιηθη ΡοΘίδυ τη 
γΘηΪ,, π6 σοῖρο απϊάθιη πα ΠΟΥ 
δα αἴΐο, 86 5.ΠΙΠ1ΠΠῚ ΘΟῊ 51}1ΠΠῈ ΟΤΗ- 
ηἶϑ, αἰσσαμίαν. Τὰ δὲ λοιπὰ, δ1ϊ 
ΑΥΡ. ΒΟΥΙΡΊΟΥ ὈΥΪΠ], τοῦ δράματος 
μονόκωλα. ἨἩϊπο ΡγΊΟσΘ ἴῃ ρϑυίθ 
ΕΣΙΡΙαΙ5. ἔθυθ ἱπηΠ]ΘΠΠΟΤ 65. 5.ΠΠΊΠΒ, 
ἴῃ ααϑ ΒδΟΟμ 5 5απητη85 ΟἸΠ] οα]τἃ- 
[65 5101 ἀθβοθηαθηί δα ἰηΐθτοβ 
Ῥου θυ 85 ΒΌΡ ΘΟ ΑΓ βίπα οί, ἀοη 60 
844 ΡΙαζοη 5 66 πὴ δοΟ δ τη15 10]1- 
416 ΡΠ] ΟΠ υυτηδ ἰδία Πν ΘΠΠΠΟΠ6 46 
5666 τα ρΊοδ, 486 1Π ΟΥΟΟ 65, πη6- 
αἴδπι ἴῃ ῬΌΡΉ ΘΠ 801 Ο 551 Π18 ΠῚ Ῥ6Υ- 
γϑηϊδτηῖι5, πιῶ ΘΠ οἰζαν, αὐ ΒΔ ΘΟ 5 
βαδιη ΕΤΙρΙαἴδαθθ βρθιη ἰοίϑιη 
ΘΥϑη 1556. οορποβοδῦ ΑΘΒΟ υ τ 
ἴῃ ΥἹΐϑη}) ΤΘ ΠΟΘ Π6] ΘΟΙ 5111 68- 
Ρἷαί. Ἐπύ ᾿ριίαν ΡΔΥ5 ῬΥΙΟΥ απ 5] 
ῬΤΟΪαβ10 ααϑοᾶδηη, απᾶ6 84 5ρ86- 
οἰϑηζίατη Δ ηΪΠ105 τη 8 ΡῚ5 ΔΘ υ]Π οἰ 8 η- 
4ο5 οὖ 8) Ῥεμθυοϊθηί αι ροτίτᾶ- 
ἢ 6η05, (8 δα ᾿ρϑατϊη ροθίδθ οοη- 
51ΠΠπτὴ τ]16 ρου Βα θη τὴ 5ρθοῖαί: 
Αἴαπθ 5ἰαίπη ἃ ὈΥΪπηἃ 506 η8 56 

ΠΡῺΙ ΔΙ1α 1 τη 0}}Ἱ ροθία οβίθη- 
αἴξ, ααἷα σααπὶ “οαἱ ργοίαπιμῃ νὰ]- 
Θὰ5 οὐ δύοθο᾽ οοηΐλα ΘΟΙΠ]ΘΟΥΈΓΗ 
γα] σανίατη ἐπυρι αἰ οῖὴ ρτ ΘΠ, 
προ ΒΥ ΠΪΟΠΟ 5ΘΟῸΠῚ ΟΟΥ̓ΔΠῚ ΡΟ- 
Ρα]ϊο ἀ6 νἱοίουα, οογίϑη!! ΡΟ. 
Ααοβύ Ἰριθαγ Υἱτ] οοπβαθηΐα, ΠΟ 
Ἰση 0 Ὀ1Π15, απ86 Τ65 ΠΡ ἃ 5. ΘΟΙΉΪ- 
ἰἈ}Ὼ βο]ϑῦ: βπηὰ] γ6γῸ οὐ ΔΏΪΠηΟ8Β 
βΒροοίδηξαπι δα οοιποδαϊδηη δ η{ϊ- 
ααὰθ Μοραγθαθ αἰ 5511} }}ΠΠ|Π] Δ1Ὼ 
Ῥγδοραγαῦ οὖ Ἰοοδη αι] γδίϊοηϊ, απ αὶ 
ΡΙουααθ διηαθαμηΐ, βαςδίδοογ βία- 
ἀρθῇ, αὰο 5Βίυοίϊαβ ροβίθα δὲ δοοαὺ- 
ταύ! 5. 5. απὶ ᾿ρδὶβ ἱπα] οἴ ατη 56 αἱ 



ΧΙΥΙ 

Ῥοβϑιέ. Οποπιδάμηοπμπ δΐθ πὶ 60- 
Τηΐο05 ροοίαβ βδιι86 δϑία 5. ἡ 6 Π6- 
τηθηΐοι ΤΘρυΘμ ηαϊξ, 1ΐᾷ ἃ {γ8Ρ1015 
ααοαῖθ ΗΒ] ΠΡῺΙ ΘΧΒΡΘΟΙΑΤῚ 
ῬΟ556 βέαξίπι ἴῃ ΡΥ ρῖο Ργοβίο- 
τὰν, 4ποὸ5 λωβητὰς τέχνης ἈΡΡΘΙΙΑΤΟ 
απᾶοῦ: γόνιμον δὲ ποιητὴν ἂν οὐχ 
εὕροις ἔτι ζητῶν ἄν, ὅστις ῥῆμα γεν- 
ψαῖον λάκοι. οἴ, ν5 99 βΒα4α. Ηο6 μπ!ᾶἃ- 
515 βρη ἀθηΐῦ ἔσῖα 1Π8 Ἰππηΐηδ, Α6- 
ΒΟΒυ Ἶα5, ΒΟΡΠΟΟ]65 οὐ ΕΟΥΙΡΙ 465: 
πᾶτη πτιηο αποαπθ, οαϊ ἰΘυΠατὴ [Δ - 
τατηπ 00 Ἰοοὰ πη ΘΟ ΘΟ 580, ΠΔ 0 1ρ58 
ἴῃ σομηοθαϊα ὉΥ[15. ΘΧΘΙΏΡ]15 Δα παὸ- 
ΤΟΥΣ οὐ ἅτ απο 44 οοΥζΙη 6 
οαπὰ ἈΘΒΟΉΏγ]0 Δατητ{{{ὰν, ἃ αι 
Τ Ια ΟἸηΠη65 Θχοϊαἀπηΐιν, δὰ8 
Ιᾶτιἀθ οὐηδυ], ΠΟῊ 8}1{61 ἴα Ἰπ’ΘΥ 
ῬὨΠ]ΟΒΟΡΟ5 δοουαΐθηι, Ρ 61 56 ραίθί. 

Ηδ5 τηᾶρηϑ 65, ἰταροθαϊδθ 6ο- 
τη ΟΘα θα 6 οϑι558Π| ἀρ  τθ, 46 αὰ 
αἰδραςαπίοιη. πα] πὶ ὨΟΠΊΪ 6 [1- 
Ῥδηΐία5 ΔἸ Θμτ15., Πδ ἢ ΘᾺΠῚ, 6] 
ἀρὰ ΡΙαίοποι ἴῃ ΟΠ Ἶν 10 46 56η- 
ἰρηΐα, ῬγΆΘΟΙασα 101 Ρτοροβίίδ, ἴῃ 
αἰσααπθ αὐίθ ΘΧΘΘΊ]Θ 6 ὉΠΪ18 6586 
δἰ αβαάθιηααθρ ρμρορίαθ, οατὴ ϑιοοταΐίθ 
οΟἸ]οααιασ. Ηδπο δαΐθη) Οϑ11558 ΠῚ 
ἴῃ δηϊβ ΑὙἸβίορῃϑηθ8 βιιβοθρῖί, 
ΒΡΘΟΙΘΙῚ ΕΓ 56116 ΚΘ ΘΥΙΒ ΘΟ ΒΈ͵Πη- 
τηδίδιη ρτοροβαῖ, ἀοοσαϊίααθ 60η- 
ΒΟΟΙΔΠΠΟΠ ΘΠ) 415. ἐγαρίοαθ ΘΟΠΊ]- 
σα Θ 686 Οαπ ΓΘ 115 ΟἸΥ 1105, ΡῈ Ὀ]1- 
οἷβ ἀθαὰαθ δίαᾳαθ ρυϊν 5. ΠΕ ΤΊ 8 Τὴ 
6556 ἄθθογθ. ΝΙβὶ ἔα ΠΠ0ῦ Θαυ] 61), 
1Ρ50 οὰπη Αγιϑίοίο!θ, ἀὐίϊατη ᾿ α166 
Ἰοσαρ ΘΕ Ἰ55ῖπη0, απ] ΘΟΠῚΡ ΓΘ ἔαΣ ΠΟῊ 
ΘΒΓΠῚ ΑἸ ΟΊ 5 : ΠΤ. 8, ΘὨ ΠῚ 1 ΟΠ 11 ΠῚ 
{ΘΠ} ΟΥ̓ ΠῚ 181 60 ἀΠ6ῸΆ ΠῚ ΟὈ]]- 
γ]οὴἱ γα θη δ νυ Ἰ551Π16 ΡΓΟΡ Βαϊ, 

Ῥγοόρτῖπι ϑαΐθιη οϑύ ἃυρ Π6η- 
{απ Τὰ θ]86 ἐγαρο Θα ἴδ, οὐ] 5 τα 10, 
4αδίθηι ᾿056 πηαχῖπηθ το θαθαΐ, αὐ 
Ομ 15 Ῥαίονοί, ορίϊηθ τθῖη ἰΐα 
᾿π56Π{π|ξ, αὐ ἐγ65 ἰδίοϑ αὐίϊδ ρα] ηοὶ- 
Ρ65 ἰηΐθυ 56 σοηΐοσγσοί. ϑοϊθθδΐ 
ΘΏΪΠῚ, “ποῦ ῬοΥ Θ οὐ 55] γι πὶ Θδβοί, 
ἀΠῸ ἴῃ ΠΟΘ. ΠΟῚ ἈΡΡΆΥΘΓΘ, 58 
ααριηαὰθ νἱγέαΐθ ΘΠ 6 γῸ, ἴῃ 4115 
ΤῊ Ὁ} 15. ἃ Ορἐϊπηα, ΒΡΘΟΙΘ ἈΌΘΥΤΆΥΘ 
ΒΟΪΘΤῸ: οἵ 8ὶ 115 θϑβοῦ, 4π8}15 ὅο- 
ΡΙΟΟΙ 65, αὶ δα μου θοιοπθιὴ Ργο- 
χίηθ ἀοσοάονο νυἱαθγοίαν, ΘΠ ἴῃ 
οοπμηοοαϊα απϊάοπλ ρῥτοάιϊιοὶ ὩΟὴ 
ΡῬΟΒ58. Ιΐάᾳαθ μᾶηο νίδηι ἰη1ξ, αὖ᾿ 

ΠῈ ΥἹΤᾺ ΑΒΙΒΤΟΡΗΛΝΙΒ 

Αοβομγ μη, ΟΕ] ῬΥΪΠ.ι15 γΟΥΆΤΩ ἃ Γ- 
τη σομ Ἰ 158θΐ δὲ θὰ δοίαίο νἱχ β- 
5ϑέ, δὰ αάδηη ᾿ρ 5115 ΔΏΪηϊ5 Ἰ θ6η- 
{15511πὴ6 του ϑυογοίασ, οατη ΕΣ ρΙ 6 
ἴῃ οοσίδιηθη ἀθαποογοῦ, (αἱ γθοθη- 
ἘἸΟΥΠῚ ΓΘ ΡΟΣ πὶ παΐαγατϊη δὲ ᾿η40- 
Ἰθηὶ 1} 010 1556: ΘΔΙη 4116 ΟὉ Οα5581η, 
ααὰπη ΘΟΠΒΌΙΉΙηΔΥΘ Ροἰαϊββοί ἃ.- 
ἴριη, 51 γυἱᾶτη ἃ ΑΘβοῦγ]ο οὐ ϑορμο- 
616 πηοηβίγαία πη ΠΟῚ ΓΘ] ἰδ5θέ, ἴῃ 
ΒΌΤΩΙΩΟ5 ΘΥΤΟΥΙΘΒ ΠΟΙ ᾿ἰδβοῖ. Νορδη- 
ἀπ θη ΠΟ 68, αὐ απ 16 τη] ία 
δ ἸΏ151556 ἃ ΒΤΏΤΊἃ, ΡΘΥ ΘΟΙΟΠ6 84}}- 
Θηδ, 1Πππὴ, ααϊὰ 4] ὈΥΪΠγ15 Δα 81- 
ἴθιη Θχοο] θη 8) δοοϑαϊέ, δα ἔαϑβίϊ- 
δίαμη θατη θυ θῆθσο πϑαῦῖϊΐ, ἘαυΙρὶ- 
ἀ6πὶ γϑτῸ, αὐἷὰ 80 δηξζαπα ΑὉΠ6- 
ΠΪΘΏ5111ΠῚ ὙΊ ΘΠ ΑΙ Βοη Π ΘΠ π6 τὰ- 
06 ἀΘβοϊν υὔ, ΓΘ ΟΘ ΠΕΡ Β6Ὲ6 β6π- 
4115 ἀραϊίαβ, ᾿Ἰπϑρίθ σαντο ἀἸά166- 
τς οὐ αὰὰθ ΡγθοΙραδ 6 ἀγι1β Ρασίθ5 
βιαηΐ, ΓΘ  ΘἴΘΙ [π|5 5616 1 Δ ΠΊΠΙΙΠῚ 
ΡΥδθβθης απ {αξα ΓΟ ΠΤ] 416 ἐθιηρο- 
Τα ἃ ὈΪΘοοσ. ἘΠ Ἰρτίαν οοτ δι θ ἢ 
ΒοΟσμὴ ΠΟΥ ΠῈ ψΊΓΌΤΙΙ ΠῚ ὨΪΉ1], ΗΪδ5] 
Ραρπα ἰηΐθι ὈΥΪπλδ ἃ Υ {15 ἸΠοτοπηθηΐα 
ΘΔΠΊΠ 16 ΤΟΥ] ΠῚ, ΑἸαἃ ΠῚ ΠῚ ΟΥΘῚ5 Επι- 
ΤΊΡΙ 65 ὈΓΌῚ ταῦ: τιὖὸ ἀΠῸ γ 700 
ἀἸοδτη, Ἰηΐοῦ αἴνουῦβα [θη ροτσα, δη{]- 
ααΐοτα, ἴῃ ααΪ 0115 5015 ΓΡῚ5 ρ]ουῖα 
Ροβίΐαᾳ 6556 ρΡοθίδο ν᾽ ἀθθδΐασ, οἵ τὸ- 
ΘΟ ΟΣα, ααἰθι15 ἴα πὶ 86 Ἰμξθυ! ἔπι τὰ 
οαληΐὰ νου ρΘυαηΐ. ΠΙνΘΥβῚ85. ΘΗΪΠῚ 
αἴθυα τι 58 {Π5Γ8 06 Γ6 Το ρου θι5 νὸ- 
᾿αἰδ, ΔἸ οι 1115, αἱ ἀἰνῖηο βρίνσἹι 
αποάδῃι Δα Ροοβίη ἀοοραθθδηξ, ἃ]- 
ἴθ. 8, αἰ ΠΟ ἴδηι Μιιι518, αι πὶ 
ἀοοσί 86 ΘΠ 5] ΒΘΙΏΡΟΙ ΠΟΥᾺΒ ὯΓ- 
[65 ἀρρϑίθραηΐ. ἀοοιβδίϊο ρίξαν 
οϑῇ ΠΟ ὉΠ᾿τῚ5 Επιυ 10 1415, 568 το 5 
ἀθίας]5, απὰ νἱνοθαῦ οὐ βατημηα ἀρπα 
ΡορΡαϊατη ποίου! αίο οὐ σγαῖα νὰ- 
ἰοθαΐ, 1 αὖ ΑὙἸΒΓΟΡ Δ 1685 ἴῃ ΘΟ θιη 
ΘΑ ΠΡΟ, αἸ 6 ἃ Ὁ 1Π|{10 3 α11556[, ααἰ- 
46 1051 στη θτι5 ἢπαϊο γε ῬΤΟΡΤ 8 
6556 νἱἀδ αΐαν, ἢδο ἴῃ Τα] ἀ6- 
τι νου βαγθίασ. Ῥχγορίου οοΥ ἈΠ Θ ἢ 
δαΐοιη ΟΟΟ, ΒΙ ΟΠΘΙὴ ἡϑοίτι5 οσαΐ, θα 
486 πα ΧΊΠ6 αἸβραγία δὲ Β] ορρο- 
5118. οὐχ τη, ἴῃ ΡῸ ΡΠ ατη ΘΟμ τη 6 πα], 
απὰ νὰ ἴῃ ΟΠλ 15 ΘΟ ΟΘ 115. Ὁ 
οοδϑοία5 οΥϑΐ. 

Νοὴ οβέ απο τοροίδπ), κ ὕωῃν 46 
ΡΟοϑβὶ απΐνοῦβα οἱ 46 ἱταροοαϊα Αὐ]- 
Β[ΟΡΔΠ05 ΡΙΟΡΟΒαϊ; τ ΡΟΥ ΠᾺΡ 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙΟ 

68 θα ἢ 1551Π16 ἴῃ ΑΘΒΟΠΥ]1 567- 
τηοηΐθιι5, ᾿πίθγά τη δἔϊδμ ἴῃ Εατ]- 
ῬΙαῚ5 οὐ, οτηηΐα, γ6 10 1ΐὰ οοΙηρᾶ- 
ταία βιηῦ, αὖ 68 ΠΟῚ 51π6 ΔαΙηΤἃ- 
ἰἴομθ Ιθρϑπηι5. Ργονοοείύ δα ΗΠ οσλθ- 
ΤΌΙη., ΟΕ] οὐπι ΠΟ 1Π1551Π115 απ] 0 5- 
α6 Ρορέϊβ αἰ αΐθπι ποτα η Ὀτ15 ἵς- 
ἔοτυθ νοϊπουϊ, οἵ, 1028, ἀοοοίαπθ 
τη 6 ]]ογ65 ἀρ ΌΘ 6 Οοἶγ 65 605 το 6 γ0 
γ6 116, ΤΟΟΤ, ᾿πρ ῚΠ}15 84 Ὀ6]] τὴ 
οομΐτα ΔΓ θΆΓΟ5 ΡΘΥΘΠΌΠ ΔΗΪΠΊΟ- 
βίουθβ [019 564. ορίπηδ απᾶθα 6 
αἴοοῦθ, 564. απ886 84 Τη8]05 ΙΠΟΥ̓ΘΒ5 
ἀποοτα ααθϑηΐ, 1001 566. τϑίϊοοσο, 
ψοῦρα ἀθηϊαπ6 το Ρ 5 ΔΘ 8}18ἃ τθα- 
ἀογθ, 1007 οὐ ρ] αὐτηδ 4118, 6χ 1η{- 
Τὴἶβ 8Υ{15 ΤΘΟΘ5510τ5 Πϑαβία, πηᾶὰ- 
ΧΙΠΊΘ γ61Ὸ ΠΠπ44, αὰο ΒδοοΠα5 ΡΟοο- 
186 5Βθηςθπίίδιη θχροβαῖ, 1414, ἐγὼ 
κατῆλθον ἐπὶ ποιητήν, ἵν ἡ πόλις 
σῳϑεῖσα τοὺς χοροὺς ἄγῃ" ὁπότερον 
οὖν ἂν τῇ πόλει παραινέσειν μέλλῃ τι 
χρηστόν,τοῦτον ἄξειν μοι δοκῶ. Ηδιθο 
ΘΙ δῦ ΑΘΒΟΠΥ] οὐ Αὐβίορ 815 
ΡῬτδθοῖραδ τυἰγέαβ, αποα δα οἰνῖζὰ- 
ἴθι ΡΥ] Ου Θη ἄϑιη ομηηΐδ ΓΘ θυαηΐ. 

1)6 ὁοιηοθαϊΐϊδ, ααϑη 18Π| 5ΡΘΥΒΙΠῚ, 
[ΔΙ 6 ΠΟ ΤῊΪΠ 5 ῬΟΥΒΡΙ π6 οὐ ἰὰ- 
σα] οἴου Ἰοααϊίαν, ρυϑθβϑυίίτη ᾿αἰ{10 
ῬΆΓΑ 8.515 15{Π15 ΟἸΩΏΪ ΠῚ [676 αα86 
Ἰοραηΐαν ἀρὰ ρΡοθίδιη ρτγϑϑβίβῃ- 
[ἰ55πη868: εὐφημεῖν χρὴ κἀξίστασϑαι 
τοῖς ἡμετέροισι χοροῖσιν, οστις ἀπει- 
ρος τοιῶνδε λόγων ἢ γνώμῃ μὴ κα- 
ϑαρεύει, ἢ γενναίων ὄργια Μουσῶν 
μήτ᾽ εἶδεν μήτ᾽ ἐχόρευσεν, μήτε Κοα- 
τίνου τοῦ ταυροφάγου γλώττης βακ- 
χεῖ᾿ ἐτελέσθη οὖ αἀδ8ὸ 5βϑαπαηίαγ. 
ΤΡ 15. γΘΥῸ 510 ΘΧΘΙΏΡΙΟ, απ86 
οδϑϑῦ ΔῃΪΠῚ1 βθηἑθηΐίδα,, τη βίγαυ, 
Ναιη απππὶ ΑΘΒΟΠΎ απ ἀ6 τΘθιι5 
ΥΘΟΘῺ {1551Π}15 ΙΟ πθηΐθπὶ πα ποθγοί, 
4αϊ ἀπά πη τηογίππ5 θα, Π6 ΠΤ] ]- 
τηδ 4] 46 Π 506 0165 τοϑίαί, ροΐα!556 
ΘΧ {πο ϑϑν15 ΔΘ ΒΟΒΥ]}1 ΤΠ ΡῚ15 8] 
1Ρ515 6Χ ἴῆρθῃηῖο βίῃρα]α ἀπαθα 0 
πδασῖν. Ηδο οοσαβδίομο απᾶο ἀθ 
οἰν!ταΐο αἰχιῦ, θα ἴδῃ γοσὰ βαηΐ οἵ 
Ῥομὰ, αὖ ΠΘΠ10 Θἃ ΠΟ ΘΟΙΠΡΤΟθΘί. 

ΝΙΒΙ] φαΐθπι ἴῃ 815. ΠΟ [Δ ηΡῚ- 
ἴαν, αποα ᾿ἰ5ία αϑίαξίθ οἰν τ Πλ Δ ΠΪΠΊΟ5 
ΟΧ Οἴΐϊοβο, Ἰρῆανο οὖ βοιηῃῖθα] 050 
νἱΐᾶθ σθῆθσθ δχοαΐοσθ ροίαουτ. 
ΘΊΤΘΠΘ [ἢ ΤῊ ΠΠΘ ΓΘ 5110 μοοίδ γ γ88- 
ἴα, Οἴγθβαιο οὗ ὉπΗΪγ 61.505 οὗ βῖη- 

ΧΗΥΙΙ 

σ105 ἀδηηηδί, π 60 5[η6 68 πα ]ρηἃ- 
ΟΠ6, αὈΔ1Ὴ ΤΘΤΠῚ ΡΒ πη  γΠ 8 6- 
ϑρϑοίιϑ5 ορίϊπιο οὐϊαπα δχίογαπθῦ, 
ΡῬτεορτϑαϊέαν, Αἴαᾷθ ἰοΐδτη αα]άθιη 
τα] πα] θὰ ΘΟΠ ΘΠ ΘῊ 8: ΠῚ 6556, 
ΒΒ ΡΙα5 τορϑαξ, αὖ ν8. 81 ὀλίγον τὸ 
χρηστόν ἐστιν, ὥσπερ ἐνθάδε, γΕ] ἴῃ 
πο καὶ παίδευσον τοὺς ἀνοητούς" 
πολλοὶ δ᾽ εἰσίν: 5]ΠΡΌ]ΟΒ ΥΘΥῸ ῬῈΓ 
τοΐαπι οοπηοθαϊδιη νϑ!]οδξ Θοβα 6 
ΡΟ Ι5βιμηατη, αἰ ΒαμηπΊὰ Ροΐθϑίαΐθ 
ἔγαθθαμίαγ, αὖ ΟἸδορπομίθιῃ ΟἿ, 
1000, 1028, ΝΙσοιηδομαιῃ 1502, Ατ- 
ομθαοιηπιῃ 418, 88, Αὐομ ΠΟΙ 
1508, Ααἰϊπιαπίπμῃ 1509, 41105.  αο- 
θὰ5 ϑαΐθιη ρο ββϑίπηαπι ἴῃ ]Οο5, 1Π 
ῬΆΓΆθ 51 δ ἢ ΘΔ ΤΉ] η15 Θχῖία, απ 6 τὴ 
ΜοΙμθΚίι5 ππηο ἀθπλαχῃ 80 Δα α1{8- 
ΠΊΘΩ 15 ῬΟΥΎΘΥΒΙ5 Ραγραν!, ΡΥ86- 
οἸανββδίτηα ΘΟ 5118. οἰνιριι5. θα . 
τὸ ΘὨΪΠῚ 4110 ΠΟΙΉΪΠ6 ΔΡΡΘΙ]ΘΙη15, 
αποα γοΥβιρ 5. ῬΌΪΟΠΘΥΥ 15 ἀθοθιη 
ἰδίοβ Ῥυδϑθίου 65 βθύ ϑηαοϑ, ἃ τηθέα 
οὐ ξουτηϊαϊηθ οἶνθ5 Προυαηάοβ, Ρ60- 
οαητθτι5. γθηϊδη) ἀϑηα8 πη, ὨᾺ]Π]Π1ΠῚ 
40 Ποπουῖραβ οἰνι 15. Θχοϊπάθη- 
ἄστη 6556 ἀοοοθῦ: (τ ταῦομθ Ρ1Ὸ- 
ξθοῖο δηΐθ ΤΏγαβυ θα πὶ 18} 51ι8- 
51, 486 5018 ροβίθδ 1015 58} πί8 
οΠδοθυπηῦ. ΝΙΠ1] 46 ΑἸοΙΡΙδα6 τη6- 
115 αἰοὶ ροίαϊξ, οαϊὰ5 ἔαρ οἵ δχὶ- 
᾿ὰτὰ οἰ!!! οσιϊο ἴπουθ, ααδτη 
ααοα Αὐϊβίορμαμθϑ αἰχὶῦ (6. 60 ἡ 
πόλις γὰρ δυστοκεῖ" ποϑεῖ μέν, ἐχ- 
ϑαίρει δέ, βούλεται δ᾽ ἔχειν, οἴ ααοα 
ΑΘϑομυ]ατη αἰοθηΐθιῃ ἔθοϊς οὐ χρὴ 
λέοντος σκύμνον ἐν πόλει τρέφειν" 
ἣν δ᾽ ἐκτραφῇ τις, τοϊςτρόποιξὑπηρε- 
τεῖν. Δα Ὲ15 0515 γΘ 15 σαπὴ Ὁ1Ὸ5 
ἀοοσαβαίαγ, ἔατα ΑἸ ΟΙ 18.415 οὐ νὰ οἵ 
γἰσξα 65 ΡΥ ΘΟΙΆΤΘ βιραΠοαπίαν. ΝΟ 
αἴὰ ροϑὺ Π1π σϑρϑαϊ απο ἴῃ οτη- 
Πΐ 15 ΘΟ] 066115 ρου σαοίαν τ, απὸ 
ἀαΐοιη ὙΘΥΙΒΒΠΠῚ ἔα 1]5586. ΟἸΏΠΘΒ 
ἸητοΠΠραπὲ: πῶς οὖν τις ἂν σώσειε 
τοιαύτην πόλιν, ἡ μήτε χλαῖνα μήτε 
σισύρα συμφέρει. Αἴ ποπάπιη 46 
βαϊαΐθ ἀοδροιαῦ, βθὰ Ἀθβοθν μη 
τοαϊτασαπι ᾽πὶ νἱΐϑηι δΔαπηοηοῦ: σῶζε 
πόλιν τὴν ὑμετέραν γνωμαῖς ἀγα- 
ϑαῖς, οὐ οαάοιῃ ἴῃ γἱὰ 'ρΡ56. ρουβίϊ- 
εἰ. Νίβο βἴῃθ σοῃβ51Π10 ἴῃ ἤπο Ρ]6- 
γϑα6 βοτὰ οὐ δα οἰν!ἑαϊθιὴ βοῦν δη- 
ἀδτὴ δοσοιηηοάαία οΘοδοογγαν , πο 
τπιῦ 50Ππλ ]τιτὴ ΔΩ Ϊ]Ώ115 ΒΡ οἰ μτΠπτὴ Τ6- 
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"ἰπαποτοϑῦ οὐ αὐ οϊβ σοηβατητηδίϑ 5]- 
ται! αουτπ οβίθηουθί. 

Ηδοο οὐ ρ]ασίτμηα 4118, απ86 δἵ- 
ἔουγα ἸΙοπριιη δέ, αὐϊοατηαιιθ Θ0η- 
ΒΙἀογανουῖῦ: ἴῃ ΠΔἢ15. 51 ΠΟΥ αὖ- 
απ6 ἴπ ΑΥὐἱθαβ ΘοΙηοΘα1886 ΒΡΘΟΐΘ πὶ 
ΡΤΟΡΟΩΪ Ρουθ Ἰββίμηδπη 8 0116 1η- 
161ΠΠροῖ. Οπβίθηαιϊς ΑὐἹβίορ 8685, 
ΑΥΕ σοιηΐϊοαθ πΠῸῚ 665856, αἰ Ροϑβί 
Οταίπιπι ἴῃ {ΠγῸΠηῸ Οἱ αἀθβίϊπηδίο 
ΔΡῸα ἰηογοβ βθάθυθ ροβϑδὶί ΝᾺΠῚ 
Ῥταθίθυ θ8ηὶ ἰδ θη, αα86 ἃ ἔαθιι- 
186 ᾿ἰῃνυ θη οη6 οὖ ΘΟ ΟΥΤηΔΙΟΠ6 Χ6- 
Ροϑίοπαδ οϑί, Βα τη 8 πὴ ἀρ  η186 δ 
ἱΠΡ6 11 γἱσξπίθπι θὸ ραίοίθοϊί, ααοα 
ἰοΐδηιλ αἀἸΘΘ ΠΣ ταί! ΘΠ. ΠΠΊΘΤΟΒ 
ἴῃ ΟἸΏΪ 115 ΟΔΥΤΉΪ 5. ῬΆΓΕιι5.. ᾿τη- 
Τη0 51 5.1] ἀπο 6 Ροθιηδίαμη οΥ- 
πατηθηΐα 86] ΒΠΏΤη8 ΠῚ ΡΟΥΘ. ΟΠ Θ ΠῚ 
ἀυχί. Μουῖΐο θῃΐμη ἀ6 ἰτᾶρίοο- 

᾿ΧΠῚ ΡΟΘΒ8] ΠῸΠΠῚ ΒΘΥΘΥΘ ἱπ 6] ΠΟ ΔΥῸ 
Βιιβοθρ ββθί, 510 ἴἢ βἴΘΠΘΤΘ ΤΘΡΙΘ- 
Βοπάθηαϊ 8 η 581) ῬΥΆΘΌΘΥΘ πο]. 
Ηδο ἔδθιυϊα ἀοοία αἰΐοτα απᾶϑ5] 

αθοία5 Ασὶβίορμϑηΐοαθθ οοπιοθαϊαθ 
Πηϊΐα οϑῦ, ααὰθ Ἰοηρθ ἔθ] ΟΙ ΟΥΘ ΠῚ 
4αδπ Ρυϊτηδ 118 οχιέπαπι Πα θα. ὅ1- 
τη] αΐαιι6 θη] ΘΠ ΡΟΥἃ, ἴῃ ΤΊΘ]1π|5 
τηπίαΐϊα βαηΐ, Ροθία ρϑίυδ6 διη8η- 
{1551τητ|5 8.4 ΡΥ 518 πὶ ρταθϑίϑ {18} Π| 
τ αὖ ΟΡ Βα 116 πη π]ογία]6 οΘοπα!]αϊῦ; 
ΤΩΟΧ ΥΘΙῸ ΟἸΠΠΠῚ 51Π18] Οαπὶ οἰγιταΐα 
ἴῃ [θποΌτα5. οὐ σδ]Π]ρίπηθιη οθοὶ 5- 
δύ, αῃίααα σομηοραϊα ἀ 6511, οἰ 5- 
απ Ἰοοιη 'ρΡ50 ρορίαᾳ ἄποθ αἰϊπα 
θη ἃυ 15. οοοαρανῦ, αὐοα δα 
ΒΌΠΩΠΊΟ5 ΠΟΠΟΥΙΘ5 ΘΟ] ΟΥΙοΥ ρου ν ΘηΪ. 

ΠΩ 
Ἐδο]ΘβίαζΖσαβδο. Ρ]αξα5. 

Το νέα αϑίαϑ ΡΟ ϑβὶβ Αὐϑίορῃϑηϊ- 
6868 ἀπ θι15 6Χχ ΘΟμ] 6 185, 486 δ6- 
ἰαΐθπιὶ {π]ουιιπέ, ἘΠοΟ] ΘϑἰαΖιιβὶβ. οἵ 
ΡΙαΐο, οορσῃοβοίϊζαν, Εἰ ἴῃ Ἰηδαιιβία 
ἰριηροτα πο ἀξ, ααϊθιι8 σ}05 νἱοία 
Βα ]βα6 ΟΡΙθιτι5 Ρυϊναία υϑίθυθπι ἰὴ 
Οταθοῖα ΡῬυϊποϊραίαμη ᾿ἰθουίαΐοιη- 
46 ΔΠ]Βοαΐ, Πα 16 οομΐοα ΡΟΘ518, 
ααδίοιη Αὐϊβίοριδηθβ οορὶἑαθαΐ, 
ἔΘΥΤῚ ΔΙΊ] 15 Ροΐθσαί. ΝΙΠῚ] οηΐτη 
πᾶ ριιΐ ὨΪ51 ἴῃ τ  ρΉἃ, Ραίγία Θχουῖ- 
ἴατ. Νρο γϑῦὸ {ΠΠππ| Ῥο  55᾽ πηι, 
δ κὸς Ἰορῖθα5. οοογοοθαίαν δὲ ΡγῸ 
ἵν 118. ἸΠΟΧΠ ατι515 ρααροτίαβ οο- 

πηΐο 5. ΟΠ ΟΥῚ5 ποδία Ἱπητηϊσγαν ναί, 

ΒΡῈ ΥἹΤΑ ΑΠΙΒΤΟΡΗΛΝΙΒ 

αὐίριηῃ “πη ρα ϊνι, 568 τηοσιπὴ ἐγ} ]- 
ἴπ40 1 α165 τη 915 διιοία οἱ ἀθϑιαἴα 
αἴαπρο Ἰαβδιίααο, πὖ Ρ6Γ πΠ ΘΒ τη 
οἰνταΐθπη, ᾿ΐα Ρ 61 5 σα] Ο5 απ Ο56 86 
οἶν 65 αἰ 586. 
ΝΟ 680 ρ ταν ΑὐἹδϑίορ δ η15, 5οα 

ἰθιηρουτ Οα]ρ8ἃ, 51 ὉΠΠΠΊ85 οἷ 8 
σοΙηΘα͵85 ἐοΐο Θ06 10 ἃ ᾿β615 αἰ- 
γΟΥΒἃ5 6556 ΘΟΠΟΘΕΟΪΠηι5, απ85 1ὰ- 
ΥΘ 5. ΒΟΘΠη8 6. ΟΘΟΙΊΠ] ΒΟΥ: ἸΒΠΊΘ 6 
ΔΡΡασαϊ, αν 1116 Ρ6Υ ἐοΐϑιη ν᾽ τα πὶ 
ΔΎ ΘΥΒῚ15. ΟἸΠΏΪΠΠ ΤΟΥ Π) ΘΟΥΤαρέθ- 
Ιὰτὰ Ρπαρπδνββθύ: ουαΐ Ὀ6]] τὴ Ρ1Ὸ 
Υ15. ΤοοΙδαθ βαβοθρίαμη. πα 
ΘΠΪΠῚ ΔαΥΘΙΒΑΤΙ Οἷτι5. σ]ἱοίοσίϊα στὸ- 
Ῥογίαΐαᾳ Ροραϊαπι ἃ ἔαβερίο, ααοά 
ἀϑβθα πα α σι οὐδ ΐ, Γθ σα ββθηΐ: 8ὶ- 
Τ.11}] ΟἿ τι} 15 ΞΡΙ ΘΠ ΠΟΥ γϑίμϑβ οο- 
τη 6646 ἔοττηδ οομο Ια. "δηΐατη 
δαΐο πὴ οϑύ αἸβου 6, πὖ ηἶδὶ ΡΠ αν]- 
Τη8 5.8 ΟΥΙΡῚ 5. ἃ Ὁ ΑΥἸΒίορ 86 
ἀραπορηᾶδο ᾿Ἰηθϑϑοηξ, 84 θᾶ [ὰ- 
ΟἾ]6. ΟΡΙΠΙΟΠΘῚ {8 1] ὈΟΒΒΘΠΊΙΒ, 
ΠΟῊ 6586 Πδ5 ΘΠ Π8 5 ΠΟΒΕῚ ΡΟΘ- 
ἴα 6 σομηοθαϊα58. αϊοπηααθ ἸρῚΓαΣ 
Θ85 Θοάθιη ογαϊπθ ρϑυϊοριῦ, αὰοὸ 
ΑἸΠοηΐ5 ἀοοίδθ βιηΐ, ΠΟ 51Πη6 τη06- 
ΤΌΤ απο 8 π| βοηθῇ, ΔΙ ῬΆΓΙΙΠῚ 
Ροβίγθπηαθ ἔθ 1186 ΡΥΙΟΤΈΓΤ ἸΠ Δ ΡΊ ΗΪ 
τ βροηᾷοδηΐξ, [1Π|86 Θηΐτη τ] α αϊὰ6 
Βαηΐ ῬΥΆΘΟΙΑΥΙ οαϊαβα απ ΠΡ ΘῊ]Ϊ, 
ΒΈ 606 απ] 6 ῃὴ ὨΪ πη πὶ ΘΒ ΟΙ γΊ ΘΠΕ5, 
564 ρορίϊοα Ταοα! αΐο Θμλ Π ΘΠ {1551- 
ΠΪ: ΠᾶΘ γ6γῸ ᾿ βοινι θη 5. Πα] 61) 
ΠΟΙ] ηΪ5, οὐ 0 ἸΠΡΘΏΪΟ ΟΡ ΠῚ6 1η- 
βίσιοἱ!, 566 βοηθβοθητ 5 οὗ ἃ ὑϑυα 
ΡΟΘβὶ οὗ ᾿πυθη}}} ἔθγνοσθ 84 Πα τη 1}1- 
ἑαΐοη οὐ Ἰθ πη ἔθη ἀθρυ θϑβὶ. 
Αο Ρῥυϊμηαμη ααϊάθη ἴῃ ΕΟ] 6βα- 

Ζ11515., ΠΟΘ τ65 ΟΌΒΟΘΠἃ5 ΠΟΡΪ5 τηο- 
165. 1551πη85. ΑΙ Π ΘΗ ΘΏ 510 115 τη Ρᾶ- 
ΤΠΔ Οὐϊοβαθ [1556 βοίδπη5, πὲ 
Π1}1ἃ Τ6 ἴῃ 506 η8 ΘΟΙ ΘΙ 15 1ῃ ΤΙ ΒῈΠῚ 
οΟηγοΥ οὗ δα Ἰαπάδηάοβ. ροθίδβ 
᾿ποΙ [871 ρου ϊηΐ, ἐὰ ΠῚΘ ἢ ΤΟ ΠῚ γ8- 
ΠΘΡΘΆΤ ΠῚ θ᾽ ο ἸοσΔ Πα] 16 ΘΠ 5 
ΠΡ 155] πη ὰπῇ οὗ ΡΟ ΔῊ {1551Π}11ΠῚ, 
4π816 ἴῃ ἴδὸ ἔαθα]α οσσαγγϊί, 46- 
τοσοῦ δηϊμηιτη. Ηδθο οὐ β᾽ ΠΉ1Π18ἃ 
αποα ἴῃ βοθπδ ΘΒ θουὶ Ροίογδηΐ, 
ἰδ] 6 ΠΟΥ ΠῚ ΘΟΥΤΡ ΘἸ αι ὙΠ ΘἢἾ5 
ΤΟρηδηΐθπ ΠΟ 5 πιοπιβέσαξ, (18 } 6} 
ΝΙΘΡΌΝ τα 5 ἀθβουρβὶί, 46 Ροέσομῃϊο 
σομηπηοηΐαίαβ, οἵ. ἀϊοῖπο Θο]ιν ον, Τ, 
Ρ. 2348, Τὴ πα}1ἃ Θηΐπη οοΙηοθαϊα 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙΟ 

[πὶ ῬΑτιπὶ ΘΑ ϑ {815 οὐ ρα] ο 186 
ἀάδιη ἴῃ Πδ0 ΓΘΡΟΥ αΓ, 

Τηδαηΐ [ηθη ΠῸΠ Ρ8ποβ, 186 
μαϊο ΤᾺ ]ὰ 6. τποτηθη τ! Δα π1α οἵ 
Ῥοπάο 15 Ἰδέ. ΡΥ ΠῚ ΘΗΪΠῚ 
τα Βουρία δϑί, πὸ ἐοίΐδπι οἰ 815 
ΘαΠ] βγη 86 τ ΕΠ 6ΠῚ ΘΟΠ 6Π1- 
πϑίμηθο [ΟἸΘ. 811 ΒΙῊ 1115 0556 516 }1- 
Πορύ θϑδαᾳαθ γα ῖοηθ ἃ νϑίθυθ ΠΠΟΤΘ 
Ῥορίδθ βοὴ τϑοθαδί: ἀθιηθ. πηὰ- 
Ἰοσ απ ΘΟΥΤΡ ΟΠ ΘΠῚ 1 ΤΥ 6 [618 
ΤΠ ΘΙ ὈΠΠ6 πη οβίθηα!, αἀα86. αα]- 
αθ 1 Π1}1] ἢ151 40105 οὗ 5] ΒΊ Δ Τὴ 1Π1- 
τατι {16 ῬΙ86 56 ἔργυαηξ: αθηϊ- 
4ὰ6 ἀπ 1871 ποη ροίθϑί, απ Ρ]ἃ- 
ἴοη15 46. οἰνιαΐθ βϑηςθης 8. ΠῚ [171- 
ἄθτο νοϊπουῖ. Τάθτῃ οὶ] ἴῃ ἀ1561- 
Ῥα]ο ονθηϊξ, αποα οοΥ δ] ΔοοΙα τ, 
πὖ ΔΗ Ια 55 ΠΠ8 ΠῚ ἔθ οἷπβ ΤΟΥ 
ΑἸΠΘμΙΘη565. ἔδιηδπλ ΑὙΊΒ ΟΡ Δ Π15 
Το 5. ΠΟ η10 ἀΘ θα Πγι5. [σῦ]51Ὁ ΘΏΙΙὴ 
1116 τ ΠΟΤ ΠῚ 1] ΘΙΟΤΊΙΠῚ ΠΟΙ ΟΥΙΠῚ- 
46 ΘΟΙΠΤΛ ΟΠ ΘΠ, απ πὶ ΕἸ ΓΟ Π15 
{115 ῬΓΟΡΥΪΔΠῚ ἔπ|556. ἀΟΟ ἃ ΠῚ 
6χ Αὐϊβϑίοίθ]α πονίπηι5. οἷς ῬΟΠ.11, 
9 Πλάτωνος δ᾽ ἥ τε τῶν γυναικῶν 
καὶ παίδων καὶ τῆς οὐσίας κοινότης 
καὶ τὰ συσσίτια τῶν γυναικῶν. Ἐχ- 
Βτογα ἀαϊ θη (6. 51121}}} ἰηϑθτςαΐο 
ὈΔΥΔΤΟΥΠῚ ΤΠ ΟΤΘ 5 φα! ἄδτη, Η Θγοά. 
ΤΥ, 180, ἂρ Αρδίηνυβοβ, οὐ Αὐὶ- 
βίοίοι. 11,1, 8. 19, ἀρᾷ ΑΥοαπο5 
ῬΟΡΪοΟΒ, 564 11 ἴδῃ ἰαΐθ βρβ8 5] 
ΑΥὙΠΘἢΪ5 ΠΟ οτδηΐ, πη οοιποοαϊα 
ΘΧΑΡΊ[ΑΥῚ μοί 55θηΐ. ΝΊΠΙ] θη ΐτη [ἢ 
ΘοΙηοΘ οἶδ, στ] ἀθίαν, ΗἶΪδὶ αποά ἴῃ 
ΑἸΒΘΗΙΘηΒῖππη. ΡΟΡΪ]Ὸ γΡτοαϊου 
Ἰραθ τηα] ἼΡ]101 Ομ τι πὶ 567- 
ΤΟ Π6 {σι ατη ἔπους, ΕΘ οἷ Ἰριτατ Αὐὶ- 
Βίορῃϑηθβ Ι΄θιη, αποα ροβίοι Ατ]ὶ- 
βοΐ] 65 βιιβοθριῦ οὐ Ρ]αἰομθηι, 564 
τὖ ὙΘΥΙΒΙΤΏ116 Θδύ, δὴ ῬΥΪ 5 18} ΠῚ 
ΠΡΡῚ αἋ6. οἰνιταΐθ θα 1 οβϑθπΐ, ἃρ- 
ΘΒ ΘΒ5515 δϑύ, δ 16 ΟΠ ἶϑ, ΔΙ 18} 
ΒΟΠΟΪΔ6 τηγβίουϊα ϑιοίο 6 6 ΠΟΙῚΪ- 
πδίο ααἸάοθτη οἰνίπτη σἰβααϊ ΘΧΌ Οδα]. 
οἵ. ΜΙ δίῃ. 15. οὐ. "0 Ρ. 280, Βουρὶς 
ἘΘ τα. οοτη. δηΐ. Ρ. 81, Βουμπαγάν 
Π, 2, ν. ὅ88. αδπὶ ΟὉ τοι ἤᾶᾷπο 
ἀαοαῖιθ Θοιηοοαϊδιη ΠΟ Ἷ5. βουνἃ- 
[81 6556 ρἀΘηγ85, απὶρΡῸ απ80 
ἀοοσραύ, ἀαϑηο ἔρεο Ρ]αΐοηϊβ 4ο- 
οἰνῖπα ΑΥΠΘηΪ5. ηοία Πουὶ Θοο ρου. 
ὅπη] 86 απδηΐαμῃ ἴῃ ΤΟ θπ15 ΟὈ566- 
ὨΪ5 Ποθητδη βία αϑίαίθ γ6] Αὐϊβδίο- 

Αγὶδιορ]ιαηὶς υοἱ. 1]. 

ΧΙΙΧ 

ῬΉ8ΔΠη65 {δ η 516 Υ1Ὁ ἀἸβοιη5. Ῥυδο- 
ἴοσθϑ Ὀ6η6 ΔΗΙΠΙΠΔ ΥΘΥΒΊ ΠῚ Θδέ, 1Π 
᾿δο απ 6 πηι οοιηοοαΐα οὔατα {γὩρῚ1- 
οὯ86. ργαν αι 5. νϑβίρία αὐδθα8Π), 
αα86 ΡΥυ]ὰ5 ἀθΙα 6 ΤΟρουΘ ηΐαΓ, 
ΒΌΡΘΓΘΒΒΘ, ; 

Τὴ Ρ] 1 νοτὸ {0018 πηι οί οτα 
οἸηηΐδ οἵ ἃ ρυϊβίϊηδ, ΟΠ 6] ΔΟΟΥθΙ- 
ἰαΐθ οὖ νϑῃβπιθηίια, οὐ πὶ Τ6ΠΊΟ- 
τἴοτᾶ, απϑηὴ ἴῃ ΕΠ ΘΟ] 514 Ζ 515, [8 
αὖ τηθ δ οΟΠΊΟΘαϊα 6 πα Ο] θη 86 
δ αγΆ1η., Π1|8}15 ἔὰ16 60 ΓΘΙηΡ ΓΟ, 
'4πο 6χ δηξἊαπα ρῥΥΪπηππη ΘΧΟΥΙΘΡἃ- 
ἴα, ῬΥ86 56 ἔθγαῦ. Ὑ ΘΥΒΆΠΊΌΙ ΘΗ]ΠῚ 
ἴῃ νὰ Ὀτϊγαΐα, ΟΠ πὰ ῬΤῸ ᾿δβῖο- 
ΤΠ (ΘΙ ΡΟΣ ΠῚ ΓΤ ΟΠ 015 ΟΡ ΪΠΊ1Ο- 
ΤΠ, ὉΠ] 115 1Ππ4 απο ΟΠΠ65 0Ρ- 
αθαηΐ, σομπερ, αὖ Ρ] ΤΕ] 6] οομ,- 
Ροίθϑ ἔβο] ϑιι Ε110 5] Πη185 αἰ ν {185 
Π 8 ΟἸΒΟΘΥΘῊ {11 ΘΆ56 16 ΡΥ] ΤῚ ΟΠ 
ΔΙΉ1ΟΙ5 5115 ΘΟ] ΠπΙ ογϑηΐ, ἀθῖη 6 
1Ρ58πῚ ἀθαμη οἱν 1 το 1] {γα θυ θηΐ. 
80 ἀπᾶ81 ααποάδιῃ αἀπδοβέϊο Ρτὸ- 
Ῥοβιία, αἰσιι ρϑαροτίαβ, 8 αἶνὶ- 
ἐἰὰ 6. ΠΟΙ ΠῚ ΡΘΠΘΥΙ {Π]1ΟΓ65. ἢδ- 
θοπάδθ δἰηΐ, απᾶ86 84 ΟΠΠΠ65 ΠΊΟΥ- 
ἴδ 165 βρϑοίαῦ, ππηο θη) ΑΙΠΘΠΙ5 
᾿Βοἰ γαγ, [πηοιϑαῦ δα 6} Ρ]ΘΥ ΠΊα 10 
αἸν τ γπππΔ ΦΔΟΟ αἰ ΓΘ ἀ τη βία πὶ 
ἸΏΒΔΉΠΠ. Πα] 15. 1118 ἀϑίαία δα νἱ- 
ἴα 6 ἀ6|10185 5101 ραυαηα5 Δ α[ὶ 50- 
Ἰοθαμῦ, ἢθ6 Ἱρποῦαΐί, αὰ86. ΘοΙη- 
πο 8 ἁγία ρατρονίαβ οἰνίθιι5 αἰία- 
Ἰουτί: 584 αὐ τοαϊτϑηΐ ξθ]οῖοσα 1118 
ἰριροτα, αα1θ0ὰ5 μοβί Ρουβα5 Βαρο6- 
,Ταΐοβ Δα ΒΡΙΘμἀοΥθηι ἀγ}5. ἃἰίο}16- 
Ῥαΐατ, οριθαθαπθ δαροθαίαγ, ν6] 
ῬΤΙΟΡΊΟΙ ΘΟΙΉΙΟΔ ΠῚ ΡΟΘβίη ΟΕ} 1415- 
51π10 Θχορίαθαϊί. ὅ1πηὰ] ν γῸ ρΡαϊζοί, 
ἴη ἰοίᾳ οοιποραϊα 4605 ΡΟ 551η6 ἰγὰ- 
Οἴδυὶ 5016 16. πὖ γϑίογοιη 181 γα- 
ΠΟΙ ΙΟ ΠΟ ΠῚ 860. Ἰηΐου ΠΟΙΏΪη05, 
αἱ 1501 5101 6556 γ]ἀθηταγ, 46 511586 
1π 6 ]Πρατηπ5. Ναγγαΐῖ αα! ὁπ μοοίᾶ 
οὐπηΐα ἃ Ομ θυ βαδάθίο Αρο]- 
11η6 βιιδοθρία 6556, ἀθάποίζαπο Η]ὰ- 
{ἀπ ῬΟΠΊΡῳ ΒΟΪΟΠΊΗΪ ἴῃ ΜΙηοΥνὰ 
τοιηρ αμ: 5604. αα86 ρΡγϑθίοσοα δὰ 
4605 Βροοίαηΐ, ἸΓΡΙΒᾺΪ ΘΟΥῚΠῚ 1 561- 
γίαηΐ ΟΠ] ηΪαᾷ. Ηοο πηὰπ οί ΠΠπ6, 
αποα δά δοῖα 6 ΡΥἸβί 8 6 Δ ΡῚ ΘΠ] 
ὩΟΒ15 οβίθμα!ϊ, 

ΘΙ ΠΎΠΠ1ΓΘυ πγαίαΐα οϑῦ οχίοσηδ 5ρΡ6- 
ΟἾ65,) 4ὰδο ἴρ8 ραπρονέαξοπι τὸ- 
Θηδιθ τὰ οἰνιίαΐα οὐ τη ρσηδ ΟοἸηἶὰ 

Ρ 



Ι, 

προ αϊτο ἀοοοί. ΝΠ ΟΠ ΟΥ̓ΠΔΙΏΘΗ- 
115 5115, απᾶ6 ἴῃ ΘΠΟΥῚ ΘΑΥΤΆΪΪθ118 
οὐ ραγταθαβὶ ᾿πνοητὶ βο]οηΐ, βἰμηα] 
Ομ. ΡΟΘ518. ΒΡΊΘ ΠΟΥ Θνδηαμ. 
οὗ. Εγαπο. Εἰζίου ἀθ Ρ]αίο, ὃ. 2. 

Οοἴογαμῃ δχ 5601}10}115 ΘΟ Οβοϊ αν, 
ἘΓοο]οβἰαζιιβαβ ΟἹ]. 90,4 ἀοοίαδ 6556, 
Θάβαιο 'ρ50 Αὐ᾽βίορ μα πΠ]5. ΠΟΙΏΪη6 
οαἸα 5. 6558 οὐθᾶο, [!ἃοχἢ 46 ΡΕ]αΐο 
σομβίαί, απιθτῃ Ὁ]. 91, 4 ΑὐἹβίορμα- 
π68 ἀοουξ, ἴα ν  τὸ αὖ 8 ΠῸ ΠΕ ΠΊΆ Τη 
οοπιοραϊαιη νο]]θὲ 6556 ααϑτὴ 6646- 
τοί, τ αὰὰ5 Αστασοῦϊ Π]1ὸ τα οτοί, 
ἀαοτὴ ἢ80 Τί 6 ΘΧΘΤΊΡ]ΟΑ ΒΟ Ψ]1, 
ΒΟΡΠΟΟ] 15, Εα ρΡΙα15. ΔΙ οσπη 86, 
αὖ ΒΌΡΤα νἹαἰμητι5, ΤΙ ΘΟΙηηΘ μ ἃ γ6 
νοὶ, 

8.18. 
ΒοΙΙα 86 οοπιορᾶϊδο. 

τπἀδοίτη οοτηοοαϊα5. Αὐἱβίορα- 

ΠΕ ΥἹΤΑ ΑἈΠΙΒΤΟΡΗΛΝΙΒ 

ΤΠ νου56 νΘ1Ὸ ἱπορ .ΠΊ ΠΟῚ 6556 
ΤΟΥ ΘΠ ΠῚ ΟΤ πη, Ρτορίοτθα ογ6- 
Ὧο. ὅὅϑυϊθιη Πα ομη8. ΘΟὨ Πα Τὴ 
σοΙηο οἰ γπὶ, ᾿Ιοοῦ ΠΟ ΡΙΘΠΔΠΊ, 
αα85 80 ΟἹ. 88,1 ἀβαὰθ δα ΟἹ. 89, 2, 
ἀοοαυϊέ, ἀμθ σοι ρογέαμη ΒΑ ΘΙΏΙ8, 
νΟΥΘ ΔΠ15 δα ΤΠ] ΠῚ ΠῚ ΒΘ ἴθιη οὕ τὰ 
ῬγυοᾶροηΟ ΘΟΠΟΘΕΪἃ5 615 ἴῃ βοθὴδ 
ἔι1556. [ἅπὴ 5] ροβῖθα 67 ΔΠΠΟΒ {11- 
σἰηίαᾳ ααδίπον πδαπο δα ΟἹ. 91, 4 ἴῃ 
δαθπηαὶα. ΘΟΙΠΟΘ 6115 γογϑαΐαθ ἔπ|, 
αὖ νἸ Ἰ πλτι5, α ΠΥ 51 6 11}15. Δ ΠΏ 5 
ἀἀδ6 5152] ἀοοΐαθ βαηΐ, αὖ Ρυδοῖου 
ΡτοδρΡοΟ οι ΘΕ Υ 65Ρ85,0}}.91, 2 Ανο8 
οὐ ΑἸηρμίαγαιβ, ΟἹ. 92,1. ΤΠ θβιηο- 
ῬΠουαΖι586 οἱ Πν 5᾽ϑίγαΐα, οὗ 851] 85 
(ὐσα] απ οἱ Αθο]οβί σοηθπῃ ΒΠ1Ὸ οἄθῃ- 
45 ἰγδαταϊῖ, αὐτὰ τ ρ 6 αἴ, 410 Π11- 
πτι5 αἰ πὶ ΡοΟΘίδθ ΠΟΒΕῚ που αΐουη 
{1556 Βα] Π115, αὖ απϊηαπαρτηΐα 
᾿ΘοΙη ΘΟ αἴ85. ῬΈΡΙΙΟΙ 1018 ἔαοογοῦν 

πἶβ, αὰδ6 φοίαξοθιη ἐπ] συ, Θηᾶτ- ΟΠ οβαιη ἀπίθηη πβαπατη Αὐϊβίορμα- 
ταν] πλι5: δχϑία θαΐ ατιῦθπ ὨΠΠΊΘΥ 5. ΠΘΩῚ [11556. 65 οὐδ, 4] Ρ 06 46 Πὶ 
τη ]ΐο πηϑϊοῦ, 410 νϑίθυ 5 ΡΥ Πητηδ- [ἢ 6110 1551Π}15. ΘΕ τη. ΘΠ ΡΟΣ 18. ἃ 
το], ααατη βύπαϊα ππηϊν ουβα 6 ΘΟΠΊΟΘ- ΤΠΠΘΙΘ 560 ΠΟῺ 46 501 ν1556 ΒΟΙΆΤΗΙΒ Ὁ 
αἴα 6, ἱπρυϊτηβ Αὐϊδίορ μδηΐοαθ τηὰ-  Αοοραϊέ δυΐθπι 4118 οα58α. ὅο- 
χίτηθ Πογογοηΐ, πὶ ροΐθσδηξ. αού πηοθαϊαυιπη ΑὙἸ βίο ΒΔ ηΙ ΓΤ απὶ ΠΟ- 
1146. αν, Ἰποουθαπη οί. τιο- τΪη8 ΘΧ ΟΡ, ΔΙΩΤΊΔΕΙΟΟΤΊΙΠῚ, ΠῚ ΡΥ Π}15 
ὨΪὰ πὶ ΘΗΪΠ ἴῃ Π 115 ΒΟ ΠΟ] ἀβίατιι μη. ὁχ ΑΥΠΘ ΠΟ ΘΟΙ ΘΑ ΤῚ15 ΠΟΥ ΊΠΏΙΒ: 
το ο απἰηαπαρίηΐα απαΐιον, τη 00. πΘα 6 ΠΘΡΆΤΙ ροΐθβί οηἕθ5 δ] αι15- 
αυδατναριηΐα αδίμιοῦ ἔι1556. ῬΟΥῊΪ- ΒΙΠΊΟΒ ΔΙΉ15505 6556, ΠηΠ46 ροίοτα δὲ 
Ῥοηΐαν, ἀπ ρ]6χ οϑί βοηΐθηία ΘΧοΥ- ΠΠΘ] 1 Οτὰ Δ ΘΟΙΡΟΥΘ μοί ββθιηιβ. ΥἹΧ 
ἴᾳ, αἀαδτιτη ποβίσα ἀθίαίο θᾶ ἃ Η]6- ἈΠ 115 Β.ΠΊΘΤΘ Ροΐθϑβέ, ἤ8ο νἱὰ οηι- 
τίβαιιθ. Ομ] 115 Ῥγοθαίὰ θ5έ, απδ 6 πὰ ποιηΐηδ δα Π05 ἀο]αΐα 6556. ΝῸΠ 
ΤΩ Ϊ ἢ ΟΥ̓́Θ ΠῚ ΠΤΙΠῚ ΘΙ ΠῚ ὙΘΥῚΠῚ 6556. ἴπ- ΘὨΪΠῚ ΡΔΤῚ δία α10 οὐηΠ68 ΘΙ Ἶδ6 
αἸοδέ, ΟΕ ΒΟΥΡ Κ.1.1.}. 898, Βοά 6 δέ. Ἰοροθαηθαν, αὖ Ῥουρκῖιι5. ἀθπηοι- 
ατ.ροθ5. 11,2... 904. 1 9016 ἔν αὶ β. βίγαντ, ααἱ 46 ὅοΡἢ. νἱία 8. 1 Ρ. 11 
4. Νραϊτιθ δρὸ ν8 146 τὴ8 ὀρρόπθῦδ βϑρίθιῃ 18 5 ἸΒορ μδηΐδβ, ροβίθα 
Διιβῖπη. ΕΥ̓ΤΆΥΙ γ67Ὸ Θαπϊἄθιη ΠΟῺ ἴῃ ΥΘΙῸ {γ65 οἰϊαηη Θχ Ομ ηΐθιτι5 56] Θοΐα 8 
ΟΥ̓ ΒἾ 115, 486 Οἴτῃ ἀθέρα: οἔθηΐτη, 
ἘΣΘ Ποῖα πὶ οατὴ αταπογίο ἀο τηρᾶ. 
ἄτϑθο. οοτη. ἴῃ ΕΠ 6η. πηῖ5.11, Ρ.810. 
πη Πποατπ6 ΑὙἸΒίΟ ΡΠ 15 ΘΟπιοθ- 
αἴδιη [556 μαῖίο. οἴ, 46 νἱΐᾳ Αὐῖϑέ. ρ. 
240, Ῥυϊμηιι8 Θηΐτη τοὶ Ἁποίου οδί ΑΥ]- 
Β[ΟΡ Δ ΠΟΒ ρ,ΔΙ πη ίϊοιιβ, ἢ 46 αἰ ρ ἢ 5- 
Β᾽ΤΉΤ5 : ΘΟ ΒΘηΓ πη ἃ ΤΟ ΡΟ]  ὰχ οἵ 
Ἐπαιβίί ῖπι5, απο σιιπη Ἀ] ου τὰ τι 60}}}- 
δοιρίϊαο, ΑἸ ΓΟΥαΠ ΟΥΓΟΙῚΒ βῖπο πιβία, 
οαιι5βῃ ἀοσαβαμῦ: ΠΟ 16 ΔΌΒΟΠΙΙΠῚ 
οϑύ ἀυριιπηθη πη οοτηοοαϊΐαο, αἴααθ 
αὶ ΒοΘΟΚΙ 5. οβίοπαϊς, ἃὉ αἰϊὸ 
ααοαὰθ σοπιῖοο {γαοίαίπτη, Οαϊὰ 
ἸΡΊΓΙΥ πΠῸ5 οοσὶί, αὖ ἐοϑπιομΐα ν6- 
ζοτιιπὶ ΘΟΠΥ Θ᾽] 1115 Ὁ 

6556 ΘΟἸΪΙΟἷξ, ααδ6 81 Ρ] ΘΓΟΥ ΠΩ 116 
ΒομλΪητπὶ ἰογοσθηΐασ. Αἴαπο ποίᾳ 
οδὲ ἔα θαϊα απδοάδπη, ΟἸα1π15. ἘΠΠῚ1ΠῚ 
{γα ρστη ηατη ἰάαπθ ἀραα Ῥυϊβοῖα- 
ΠῈΠῚ ΒΟ ν ἐπ πὴ Θβί, οἵ Βουρκ. 1.1. Ρ. 
1015. Αφοραϊξ, αοα ΠΟΝ 58 15 ρ60- 
ΒΡΙ ΟΠ Οβί, απ πὶ ΘΟΠΊΟΘ ἀἸαγτιπι 
ἀαρ]οχ δαϊῖϊο Γαουϊῦ, ἴῃ πᾶ ΓΘΠΊΟ- 
νοηα δασδοίδμη Ἰηΐου πὶ Ο56Γ- 
γαν!, αὖ 0. οτρκΚ. ἴῃ ΑΘο]οβίσομο 
. 940, απαίοιη οαυΐάθηιν νἱχ ρτοθα- 
ΤἹ ΡΟ556 ογοαϊάθυη. Πααιιο αἰιαηὶ 
1] Ομ ητι5. ααδαναρτηΐα ἔοσθ ἔα- 
ὈᾺ]Ά ΤΙ ΠῚ ΠΟΙΆ δ ΠΟ 15 ΘΟ ρϊα 51, 
Θ5ο αυϊάθιη πῸἢ ν]6οὸ, ΟὟ ΟΡΙΏΪΟ 
πιθὰ ἃ}0 Οπληΐ νου 5. ΒΡΘοΙο τὸ- 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙΟ 

πλοία 6556 ΤῊ ]{15 ν᾽ϑα δι, οἵ, Βοτη- 
μαγαγ 11, 2. Ρ. ὅ80, νογαπι αὐϊάθιη 
δδ, σϑ]] 108 ΘΟΙΏΪΘΟ5 ΤΠ ]0Ὸ ΤΏΪΠ0- 
γΘ Θοϊηοοαϊαηαη. πππθγατα Θα]- 
α15586, Οτγαίθίθιη 14, Οταϊαιη 21, 
Ῥμουθογαίθιῃ 19, Επροϊῃ 12, Ρ]ἃ- 
τοπθηι 28: 566 1ἃ Ιρϑιτη Αὐβίορδ- 
πἶβ οβίθηα!ῦ ἴῃ σοιηϊοδ, ἃγίθ [Δ ο11- 
τάπ44 νἱνταΐθπι, αἰ δ 6 αα 0686 ἴῃ 
ΤῈ ΠΡΊΘ05 ΘΠ] ίατσ, αἱ Ρ] 115 66ῃ- 
ἴατη γα ρο θα 185 ἀΟΟ.1556 ἀἸΘαΓᾺΥ. 
Αο ἴτ85 αὐϊά8η) ροθϑ815 Αυὶβίο- 

ῬΒδηϊοδθ δοίαίθβ 6556 οὰπὶ ΒΟΡΡ ΚΟ 
66η8560 οὗ, Βοτρὶς 11, 2. ρΡ. 890 5αα. 
ααδυαπὰ Ρῥυΐμηδ, ΒΡΘΙῚ 5.ΠΊΤΩΔ ΠῚ ΘΧ- 
οἰζαν. ὙΠ’ αν θη 15 δα, 40 ἰθιη- 
ῬοτΘ αὐ14 Θχίγθιη πὶ Θ58θ΄ πῃ ΡΟρι- 
Ἰατὶ Προ υῖο ασ05 να αρδΐ. Ογθαθθαΐ 
ἰσίξαν, 51 ΟΥ̓ ΕΠΙ ΘΧ θα ρ αὶ 566 π6- 
τϑίαι, Ατομ]]οοματα ᾿τηϊ τ {15 (οἵ. 
ΡΙαίοη. 11.}.1 5644.}, Θα πη 16 ΘΟ 51- 
1: οοηδίδηςι οὗ βονουϊαΐῖθ ΒΡ 6 Γἃ- 
τοῦ (οἵ, Βουη}. 11, 2, ρ. 556), 58 οἶν!- 
ἰαΐθιη το ρουΘ ΡΟρα!αηαὰ6 δα 5υτη- 
τὴ, αι 486 ᾿ποιίαγ 6 Ρο0556. ὕοη- 
Βα] τον ααΟαἀδιηιη0 40 5101 ΓῸ15 1ο- 
{18 οὖ δοοιβδίου οομ δε α{ι5. 6556 
νου αύαν. Παγαμῃ δαΐθιη Π00 ΘΓ 
οομδίδητα 6. ΘΧΘΙΏΡ] απ), απο ρΡο6- 
(ἢ πΟβίγ τη 18 ΠΊ ἃ} 1110 ΟΟΥϑΠη 
βϑαπαίαμῃι (6 ΓΘ 0115 ΡΟὐ 551Πη15 56η- 
(θη. 181. ΘΠ ΠῸΠ  α8ΠῚ ΤῸ] 1556 
νι ἀοιηα5. Ὑοίθγθπι ΘηΪπ 6Ἰ5010}1- 
Ὡ8ΠῚ, 4118}15 851} “ΠΟΙ! βίο], δ γ- 
το ͵46, ΓΓΒπιον ἀ116 ἔπογαῦ, ΒΘΙΏΡΟΥ 
τη χὶη] θοῦ βαῖβααθ. οἰν!θ15. ΘΟ Πη- 
τηθη αν: δης απ πὰ 1 ΘΟ πο Πα 15 
ΠΟΥ 5. ΒΓ ]]οΙταΐοη. ἴα θ. οὐ μἃ- 
νἱῦ: ΑΘΒΟΏΥ ἰταροθαϊαιη Δα τηϊγα- 
ἴπ5 δύ: ἃυίο ροοίϊθα γ ]αϊῦ ριον ]- 
{ἰαιη, αὖ Δ Ὠ Πα ἰζτι5 ἔα οἴατη 510, 411 οἵ 
τας 1υ]. 1061} 5ΒΘΙΏΡΟΥ ΡΟΥΟΒ115 οϑῦ: 
νἱτ Οἰν τιΠῈ ΒΘΙΏΡΘΙ ἰγυ δὶ; ΟἹοο- 
ὩΘΠῚ, 610 Γὰγοηΐθ γούι5. βαρ Ομ 1ἃ 
ΟἾν 115 ΑἸ ΘἢΪ5 6556 ἀ65110, Βοογα- 
ἴθ, Οὐἶπ5 ἀοίαίθ ἤν αὐίθϑ 6χ- 
οΥδ6 βαηδ, αἴ τοῦτ ΔΗ 6 α10- 
σιιη στὴ ἔγαηρογο νοθαηίΐαν, ἔπ- 
τὶρίάθηι ἀθηϊαιο, αἰ 1 βοθηϑιη Ρ ἢ Ϊ- 
Ἰοβορ αι ΡΘΒΒΙΠΠΟ ΘΟΧΘΠΊΡΙΟ, πἰ 
ογοαοθδΐ, τα πβίθγ θαΐ, ἢ 05 ΟΠ 65 
ΒΘΙΏΡΟΙ νΟΟ6 ἔγαοὶ οὐ ἀοοπϑαίονία 
ἐγοηΐο οὐ Πυπηϊίαΐο, βίπλι] οὕτὴ ἃ556}- 
ἰδίου! θιι5 οὖ ΟἸ ΒΟ ρ11}15 5115. ΒΟΙΏΡΟΣ 
ΘΧ ΓΡ06 ΘΧΡΘΙ]Θ 405 6556 ΟΟη δ. 
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{Ππὰπ| πιοᾶο ἱπηπγαξϑη 4 τιΠὶ 510], 
ααπτ ΝᾺΡ65 ἀοοσαϊδβοῦ, νἱαϊῇ, ηἰ- 
ΠΪ8Π1, απ δ ΟΥΘὨ 5 1 ὙἹΓ]5 5Π|- 
[15 ΕΣ] 6 415 Θχθυοαθγαῦ, 80 Ύ01- 
ἰαΐθιη οὐ βθνουϊαῖθιη. ΗἨδης τη8- 
χίπα, ααἰάθην ρᾶῦῖθ ροϑβαϊῦ αἰΐογα 
ἀϑίαίθ, ααὰτα ὀορηον ββϑί, αποα ἴῃ 
ΠΟΙ Ρ ΠΟΥ Ζιι515 δ] ίθυὶβ, ΒουσΚ 
1.1. 1202, 1007 ρτοροϑβαϊῦ: οὔτε γαρ 
σκληροῖς ποιηταῖς ἥδεται καστειμφες- 
σιν, οὔτε (πόλις ϑηναίων) σκληροῖ- 
σιν οἴνοις πραμνίοις. Ῥτὶὰ5. ΟΥ̓ΔΙΗΙ 
51Π}1}Π1π|ὰ5, πη αὖ Εἰ ρΟ 15, απο- 
οατη οογίαθαΐ, ΡΘΙΓ ΘΟΙΩΟΘα 85 5185 
δτιαῦαμι αἰ πα 1. 

Εταΐ 1Ππ4 ἰθιηριι5, απὸ τ65 Αἰπ6- 
ΠΙ ΘΗ 5181η) ΔΙ ππ αἀἰνοῦ80 θυθηΐα 
Δα] Ἰβίγα θαηίασ, Αο ἄπο ρΡῥῖδθ 
οϑίθυῖβ τη8]8, ἰδ ἀπάαιη ἃ ρΡορίϑ 
δηϊϑ ἀν ου58, οὐ τθρτθϑβδ, 5848 Ρ6}}1} 
οαιι588 4θηπ0 Θχοϊίαΐα ΠΟ ἀ θυ πτη 
Ῥτοσαρουπηΐ, ἀἸβοογάϊδθ οτιπὶ ὐ γτᾶ- 
ΟἸ58 15 ὉΠῚῚῸ βαβοθρίδα Γοθἀαβα 6 
οατὴ 6 515 Ἰούππι, 1186. ᾿Θρίου τα 
οαϊρα 6Χ 5818 510 1Π1α ΑἸ ΘΠ 88 Τη15- 
ΒΟ 1 Οἰγ] θαδαπο Δα] ητατη, ΠΟΟ 
Ἰηβε σαμίθ ΑἸοΙ θ 846. Φαδηΐο αἴταπι- 
ααθ ΑἸΠΘΏΙΘΏ510) 5. ἀδτηη0. ἔπ ΥΙ, 
ῃοΐατη Θϑῦ: 6110 ϑηΐπὶ ὅθι ]ο ἀποο5 
ΟΡΌΙΩΙ οαπη 6]185586 οὐ δχϑγοῖία 1η- 
Του οσΘ, ΒΑ του ἢ ἀπῦθ 1 Ρ1Ὸ 58- 
510115. ΘΟΠΠΊ ΘΠ {10115,. Θὰ πῇ Ρ866 60- 
τηθϑίϊοα, ΡΟΡαΪ 6 ρου πὶ 5808- 
ἔππὴ δύ: ΒΙΠΠ ] 616 ΟΥ̓ΘΥἹ ΒΡ ΘΥΒΕΠΠ10 
ΠΟΥ] 16 ΡΟ νυ ία 5, απ 6 ΠῚ 15 
οὕλη. απι8π| ἀηΐθα ᾿ηῦθ. ὙΠ] 165 
ΔΡΡαγαϊ. Ῥγορίογθα ἀἰνοῦβαὰ δῦ ὁ0- 
πιο αἸατατὴ ΑὙἸβίο 8 15 ΡῸΥ ἐοίατη 
μοῦ θιηρὰβ πδίατα δὲ ᾿η40]65, απἃ- 
ΤΌ] ΡΔ.5 ἈὈΪ ΡΟΣ Δάγνουβα οἰνιἃ5 οὗ 
ΑἸ ΠΟ] ἔθυθ θαΐαν, πλΊ 5 υ6 δὲ οᾶ- 
᾿Δηλ τ 15, 1.5 ΘΟ σϑ ΒΘοη0 Θχοτ- 
ἴο τοῦτ [6] ΟἿ του ῬΥΟ στ ἀἸΘ ΕΠ π1ΠῈ 
[6515 ἔα]; ααϊὰ νΘΥῸ ΔΙΊΟΓΘ Ρ (1188 
οὐ Του] ΤΠ] ΡΥ Βύπι απ Π}1ὴ ΡῸ6- 
ἴὰ ἼΟῺ ΠΊΪ 16 ὈΔῊ [72 Π60 Οἶν 65 ΟΠΟΤῚ 
ΒΡΙΘΠἀοΥοπὶ ΘΟμΒουν  θδηΐ, ποας] 
ῬΑ ΒΡ] Υ1{π|5 αἰ ν!ητι5 ἀν [15 ΡΟ ίϊοδ 6 
ἁπι ν1}}}15 απ οάδιη οὗ ἴῃ ἀϊο5 ποία 
Ρουροῦο ἀοἔμα. Αἴαᾳαο ΟἹ. 89 γ᾽ 68- 
Ρᾶ6, Ῥγοάροῃ, Ρᾶχ, Αρυῖοοϊδο, ΗΟ]- 
δ 465 ἀοοἴδο 6556 νἱἀθηΐαν, Ὁ]. 91 
ΑἸρΡΒΪάγαιῖι5, ἄνοϑ, "ὰχ αἰίοσα, Νὰ- 
965 αἰΐζογδο, ΠΠοτοθ5, [δὰ] 86,51 Βα η 
ΑΥἸΒΙΟΡ 815, ΟἹ]. 92. 1 γβἰβίγαϊα, 

ἊΝ 
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ΤΠ Θϑ ΟΡ ΠουϊΖιιβ86 ΡΤΙΟΥΘΒ οὗ ρΡο- 
βίθυϊουθβ, [μϑπηηἶαθ, δ ΠΟΥ 65 56668 
οοοαπραπίοβ, Ρ]αέιβ ρῥυῖον, υρμᾶ- 
165, ΟἹ].98 ἢδπδθ,ο 4] 5 Ομ 1} 115 
Βουρ κα ἴῃ Αὐἱβίορ μ  η18 ἔα ρτηθῃ- 
15 οἱ Οσπππηθηία !ομ 15 ΘΧΡΟΒα, 

Αο ἐουίϊα βοαππία δέ δοίαβ, απ 
Πηϊΐο 6110 Ῥε]οροππθβίαθο τ Ρι5- 
απ οἱηηΐθιι5. πηαΐαί]5, ΘΟΙηΟΘα ἃ 
ἀαοαιθ ποναπιὶ ἔοσιηδιη ἴημα] ἃ 
γοίουο αἰ γ  υ β᾽5β᾽πιδιη. ΔΙπιηϊι5. ΘΠ 
5απιη ΑὙἸβίορ μη 65 ΠΟ ἀὀβοσι, 
566 ρῥ]ασῖπλα5 ΟΠ] ΘΟ ἴἃ5 ΘΟ ΙΡ56 6 ]- 
αἴξ οὐ Ασὐάσγοῦ τὸ δαθηᾶαβ {τ861- 
αἰέ, χααγιτη ρταθίου  ο] Θβ᾽αΖιιθ88 
δἰ ΡΙαἴαμῃ ρΡοβίθυϊούθτη ΠΟΙ ΪΠ Δ ΓῚ Ρο8- 
βαηΐ ΠΤ) αΘαάα]τ5, δηλ 1465, Εσθοἢ- 
{πΠ6ὰ5,(ἀογγίαα 65, ΗΠ θγο 65, )ναπηαΐα, 
ΟἸοοηἶα6, ΠΟΘ ηἾ5586 δ 81186 : α]{1- 
τηὰθ ἔποτο οολ]}15 οὐ Αθο]οβίοοῃ, 
ῬΊυΙ βίτη!] 65, 1 πιὰ Θὰ ΟΠ ΟΥΙΟἃ 
ἀοβιἀθυαγθηΐασ οὐ αὐριτηθηΐα δαί, 
6Χχ νἱΐα να! ρα! Παρ ΓΘ ζαν απ Ἰὴ 
{γα ρ 15. ΘΡΙΟΙβυο ΟΔΥ ΤΉ] 115. Ὠ1]ἃ- 
ΤΟΥ Δα ἱοοο5 Γππα θη ο8. Δ ἢ 10 115 
γουβασθηΐαν. [Τά δη Τρ ὶ ται αἱ δη{1- 
ααδπὶ οομηο α ἴδ δ βιιπΊπΊδ πὶ απ- 
χιῦ ΡΟ ΘΟ ΟΠ ΘΙ, πὖ 5018. ΘΧΘΠῚ- 
ΡῬΙαπι οἰτι5. ΥΓ5. ΒΘΙΉΊΡΟΥ ΠΑ Ιἔ5 51, 
απ [ΟΠ ΡΟΥἃ πο ΟΘ 551 556 ηΐζ, Π16- 
αἴὰθ οὕ πονᾷθ Θοιη θα 86 Υ]Δ ΠῚ Τη11- 
εἶν, ααδτα αἰ ΒΘ α {1 ϑαηΐ, ρ51 
Β.Π1η 8 1 ΟΡ] ΟΥ̓ ΤΘρουίαγπηΐ, Νο- 
νὰ ΘηΪπὶ οομηοθαΐϊα, Αἰ Θη15. πδία, 
1{ὰ οοῃῇοτντηδία δδὲ, αὖ δα 41|105 Ρο- 
ῬΆ]Ο5. ἰγϑηΒοΥΥ! οὐ ἀρὰ ΠοΙηδΠη05 
ΘΧΟΟΙῚ ρΡοϑϑδοῦ: δᾷ δαΐθπὶ ἴῃ ΔΙ 5 
(ταθοοῦιπ) ρΡορίϊοαθ Ὠϊβίουϊα ᾿πχ 
{10 ἔθσθ αἱ εἴπη, απ αταθοῖα ΟΥ̓ θΘ ΠῚ 
ἔθυγ Υ1ΠῈ ΟΥ̓ΠΥ ἰ, 

ἃ, 14. 
ΑἸ ϑθοΡ μη 15 ΘΕ ρ 65. 

ὙΊγοσατα τηὰ] του πὶ Οχ δηΐξίαιιῖ- 
[αΐθ ᾿πηὰρῖη68. ΔΟΘΘΡίμη15, 6185 
Ῥοϑίδν {15 αἸΠ Πρ  π ἃ Β.ΙΓΏΠ.0. 5[ιτι- 
αἴο ΘΟμ αι ν", ταῦ πο ἰπρΘ ἢ] 50- 
Ἰὰπ|, αἰιοα 6χ 110 }15 δα 5 ἃρραγοί, 
50α σοΥΡοΥβ οϊδπι ἤρπτα Ἰορϑηΐῖ- 
Ῥὰ5 ρταθβίο δββοῖ: ΑΥβίορ 685 
γ ΓΟ δ Υἱντπι ΘΧΡΥΟΒ5115 ΠΠΙΒΟ ΙΆΤΩ 
ΤΟΡΟΥίΒ οβύ. 1)6 ἀπ ἸαἸοσ θτι5 τηο- 
ΠΠΊ ΘΙ Ε5. ἔα ]ϊθο δὰ Αὐἱβίορ ΠΆΠΘ ΠῚ 
ΤΟΙ {15 ἰδπὴ ΑἸχὶ ἴῃ να Αὐ. Ρ. 188 οἱ 
θ4. Ναμμο ὙΥ̓ 6] κου ἈΌΠ πο Ραὰ- 

ΠῈ ΥἹΤΑᾺ ΛἈΕΙΞΒΤΟΡΗΑΝΙΒ ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙΟ 

οἷ ΔΠη18. πὶ 6 ]1χ ἔμ] αὖ ΡΤΟΡῸ 
Ταδβοῦ!ατη Πϑυτηϑιη, απθιὴ νοσδηΐ, 
ἀαρ]]οθῖη. ΘΧ ΤΠ ΤΟΥ. ΟΠ δΟἴτπ 
τϑρουϊγοῦ οἱ Μοημδηάχαμι, οαϊπ5 [ἃ- 
οἷδ5. ἴῃ ΟΌβοασο πῸη ἰαίοί, βίαζιη 
τϑοῖθ ἀρῃοβοοσοῦ: 146πλ οατὴ Μ6- 
παηᾶτο Αὐὶβίορῃαηθιη οοπϊπποίαμη 
6556 οομϊθοῖ (ἡ ργίπιο οοἷρο αἱ οὐο- 
οἷο πον ροίὲ πορ βιιφφογγίηεὶ ἰα 
βιιρροκίπίοηο, ΑΠΠ4]1 416}}᾿ Τηδέ. ἃν- " 
6160]. γο]. ΧΧΥ͂. ρΡ. 251 5αᾳᾳ.). ΑἊς 
Ρτοξοοίο ὙΥ ΘΙ] Κοὺὶ οομπί θοίαγα ϑίδτ- 
ΟΚῚ ορίπΐομθ Ἰοηρ6 Ροίϊον, αἱ ΠΟῚ 
Αὐἱβδίορμαποιη, 564. Ογαζίπιπι Μ6- 
ὨΘΠΟΣῚ οοτηϊΐθιη 6556 οοηβαϊέ, Ατ- 
6.460]. Ζοῖέ. Φ4}νΡ.. 1809 ρ». 817 546.» 
οαϊ Τοϑρο θα ΥΥ Θ] οκοσιιβ5 1800, }.10, 
Εἰθηΐμ δὶ δϑὺ ροθία οοιηϊοι8 8Π- 
ἐἶααιθ οομηοθα 6 Δα Πα ΠΥ Π 4118, 
1ᾷ ἰρβὰπι ραίοθί, Αὐιβίορ ῃβᾶπθ θχ- 
οδρίο Βα ]Π]ὰΠὴ ἉΠ 1 πὶ ΠΟΙ ἃ ΤῚ ΡΟ556, 
ΠΘαῸ6 γ65 ΠΟΥ 101}1}58 οϑῦ: ἃ Θ0η- 
ΒΘΏΒΙΟΩΘ. διιῖθη], απᾶ86. 5.0] Δ Πὶ 
6556. ΟἸΠ6 ΠῚ απ ἐμ Θ πὶ ραίθί. 
σΟὨ οὐ αὐ δίανοκιαη), ᾿ξὰ τὴ 6 οὗ ὨΪ51 
[Ἀ]1οΥ, 41|105 ΡΠ] τ 65, αποα οΑἸΥ1165 
Ροθίδθ 80 ποὺ ἃυΠῆο6 ρᾶγαιῃ τϑα- 
αἰία 6ϑὲ. Οομῃϊθοίαγα νϑτοὸ ΥΥ6]- 
ΟΚΟΥΪ δϑὲ πθο ἱπορία οὗ 51 ἴῃ ροβίθ- 
τσὴ Θοη γπηαία ἔπ], συ 5511η8. 
Νοβ 80 πο ν]ίδθ απ. ΠΟ Τ6- 
ὁράππηϊ5, ηἶδὶ ροβίαπαπι σοῦ! α1ὴ 
Βυϊαπηιη, {λ6 ᾿ϊδίονγῃ οΓΓ ΟὙδδοδ 
γο]. ΥΠ|. Ρ. 450 54ᾳ4., 46 Ανἱβίο- 
ΡΒδᾶπθ, ϑοογαίθ οὗ βορϊβεϊβ ἀοοΐθ 
δὲ ρυπάθηξοσ. ἱπαϊοδηΐθπὶ ΠΟΠΟΙΊ- 
ΠΟΘ Ἰ551Π|6 ΘΙ Θ ΠΟΥ ΑΥΠ115: ΟαΪ 
οἴβὶ ποὴ ΟὈΒΘαΙαΕΪ Βα Πη118., [6 ἢ 
Π} 1] γἢ ΤΟΥΙΠῚ Οϑι1558., Ο188 
ΤΆΘΟΙ.ΤΘ. ΘΠ Υ δ, σταίη. Πᾶ- 
Θηῖα5. Ποορύ δπίθιη ἰοΐα ἢδθο 

μἰδίονία ἃ ατοίϊο [πο] ΘΕ 551Π|6 
Θηαυταΐα, ααδ πὶ 58606. Ατὐϊβίορμᾶ- 
68 ἦ6 βἰ πρὶ} 5 ΓΘ ΟΕ 5516 ΒΘ η ΒΟΥ] Ὁ 
που 15 οὐ Ἰηϑυϊπ|15. Ιλ 5] 
τηοάο απὰ6 ἴῃ ᾿αδὰ ἰοοοααθ ἃ αἸΐα 
Ιαἰοηΐ, 0 ᾿πνο ον 15 ΠΌΘΟΥ ΘΥΪΠΊΒ, 
αθίαιθ Ποιηϊηΐβ οἰ ρίο5 σου ποία Γ 
Π0Ὲ ἔϑιη νἰ{ἰὰ υἸ ἀ θὰ (15, αα τη μα σ ἅτη 
ΔΙ Δ {15 νυἱσξα θη ατι6 Οἐ Πα 5 {118 πὴ 60- 
᾿Ιοπτῖ5 ποο αγαξασατη ἕανοτο Ὀυῖν δ], 
αἱ Χάριτες τέμενός τε λαβεῖν ὅπερ 

οὐχὶ πεσεῖται 
ζητοῦσαι ψυχὴν εὗρον ἄριστο- 

φαάνους. 
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ἈΘΝΟΈΑΛΈΤΙΘ ΟΒΕΕΤΘᾺ 

ἈΟΘΗΛΔΕΝΕΝΒΕΒ ΠοΟΡτδοιβ, αποα νουτπὶ ν] ἀθίαν | 
Υ. 1. ταῦϑ' ὡς: τούτοις ἘΠΤΉ5161π5, 147. ἠντεβόλει Οοροίι5: ἠντιβόλει 

Ι 10. ᾿κεχήνη Βοηΐ!οῖαβ: κεχήνη [} 12, 
τοῦτ᾽ ἔσεισε: τοῦτο σεῖσαι Υ ΔΙΕΚΘΟΠδἃ- 
τἶτι5 [[ 24, εἶτα δ᾽ ὠστιοῦνται: εἶτα 
διωστιοῦνται Ἰ)οΌτΆΘιι5 [[ 25. ἀλλή- 
λοις περὶ τοῦ: ἀλλήλοισι περὶ γα]δὸ 
26. ἀϑροι: ἀϑροόοι νυῖϊρο, ἄϑοοοι 

Ι 152. ἐνταυϑὲ ἘἸΠΙ5]6Ια5: ἐνταυϑοῖ 
|| 158. ἀποτεϑοίακεν ἩΘ550 ΟΠ 1π|5 4}11- 
αἀ6 ρ ΔΙΊ Δ [1ο1: ἀποτέϑρακεν ἴογ6 
ο΄ 665 {{{1{1. δεοσημία ᾿στὲ Μ41{}- 
Ὀγιι5: διοσημί ἐστὲ {1τῦ. πρὶν ἂν 
ἑστῶ: να]ρὸ πρὶν ἂν στῶ {118 ἔστ᾽ 

Βοπο βία, ἄϑροι δ 1445 || 45. ἤδη ΕἸ] οἴαβ: ἔστιν [|{194. τοί σοι Βο- 
τις εἶπε: (6 115 ΑἸΧΙΠΊιι5 ἴῃ ῬΉ1]0]. Ἐππ5: σοὶ ΤΠ, οὐ. γ Πα], 

Ι 41. ἀϑάνατος. ὁ ἘἸτ,5]6᾽ὰ5 || 197. 98. γϑοίθ ἔγδηβρο- 
γὰρ ἘΠ]ΙΊ5]6 15. Ὁ ΒΘ βία [1917. μὴ ᾿πιτηρεῖν: 

Θοιε. ΧΙΥ͂. Ρ. 30 
γὰρ: ἀϑάνατός 

ς 

εν 

γα σοι 

ν πὶ ἸΟΟΙ ἰαίοί ροίμι5 ἴῃ ἄμφί- μηκέτε μετρεῖν Ἠδιηάκθοιῖ5, βα[ῃ- 
ϑεος || 2. ποιῆσαι ἘΣ]Π,5]6 185: ποιεῖ- ΟΘΘΥΘ. ΟΡΙΠΟΥ μηκέτι τηρεῖν ᾿ 20]. 2, 
σϑαι [ ὅ9. σίγα ΒοΥβΊοτιΒ : σῖγα [{00. 
γε: ΟΠ]. Β0Π0]]88ΐ65, τὸ Π)ΟΌταθα5}} τὰπη ΡοηΪ 20 

6] 6 Ηδιηδοτιιβ, οὗ ἴῃ Ιοοστη 60- 
{09 Ὁ] σὺ δ᾽ ἣν ΡγῸ 

05. ταώσεῖγαϊρο ταῶσι } 09. 0. παρὰ ἐὰν ΒοΥ 1010. {Γ  ΠΒΡΟΒ1Ε10 ᾿π οοτία ϑϑί, 
Καύὔστριον πεδίον ΤἸΪΠΔοτΥΗ͂ιι5: δεὰ αὖ νο βα5 {Π|(20] 54.) βαη6 πο 5πηΐ 
(παρὰ Β) τῶν Καύστρίων πεδίων ΑΥἸδίορΠΔη15. ΒΘ ν ἈΠ 4105 [Δ Π]6ὴ Θχ- 
ΘΟαΙο65, παρὰ Καὕστριον ποταμὸν ᾿ἰδϑι᾿τηα΄ὺ ΒοΥρκία5, ἀποὸ5 ΑἸ ρ μοὶ 
Τονία556 τθοίθ Β]δν 6515 }} 71. τὰρ᾽ 

ΘΟαΙΟ665 [{19. τε: 

ξυνεῖϑ᾽ δ᾽ τι ν. ἃ. Μπριμοκ. 1, 414} 
104. Ἰᾶον αὖ Βοῃο]ϊαβία: ΠΥ] Ἰαο- 
ναῦ, φᾳοα τονοοδηάαμῃ [[{10Ὁ. τί δαὶ, 
ΕἸ 516 1κ5: τί δ᾽ αὖ | 106. ὅ τε; Εοἰ5- 
Κίαβ: ὅτε [[ 107. χουσίον: χρυσὸν 
ἘΠ ΠΊ51 615 || 108, ὅδὲ Βομε!οι5: ὁδὶ 
Ἱ 111. τουτουΐ ἸλοΙ5Κῖτπι5: τουτονί [} 
118, ὅτε ἐστὶ: ὃς ἐστε νὰ]ρο, ὅστις 
ἐστί ἈΝ, ἀπα6 οοττοχὶ {119.. ἐξυρη- 
μένε διϊαδΒ: ἐξευρημένε ΟΟἼΪΟΟΒ5 ἢ} 
191. ποίησον ἘἸΠ.5] οἶπι5: στοίησαι ἢ 
190. οὐκ ἂν ἡμεν: οὐκ ἔμειν᾽ ἂν ἘΠ] τη5- 
Ἰοῖπ5. Ἰαΐοῦ ΟρίμοΥ συν ὶοῦ ΘΟΥΤΊΙ- 
Ρίο!α, δο ἔουίαββθ (οί. ν υβαβ ἴα 
ΒΟΥ 6 ατι5 οϑῦ χρόνον μὲν οὐκ ἔγωγ᾽ 
ἂν ἡ ν Θράκῃ πολύν |} 180,40. ὑπ᾽ -- 

. ἠγωνίζετο νι οο Ἵ ΠΟΥ ΘΟ Ἰ ππιδ η- 
τὰν, οοΥτοχὶς Ναιοϊτῖιι5 { 148. ἦν 
ἀληϑῶς: ἣν αληϑὴς τ, ὡς ἀληϑῶς 

] 

ΘΥΒ15 Ροϑύ 200 ὀχ οἱ α1556 5 501 Δ ἢ 5 
ΜϑΒ]οσα5. Μποπηι. 1, 414: γὰρ [|. 19. 
δὲ: γὰρ Κ᾿ || ἴ8. φαγεῖν τε καὶ Μοτο]- 
1ὰ5: καταφαγεῖν τε (ῃο06 οτὴ. Β) καὶ 

ε Ε]ΠΊ5] 65 || 80.. 
ϑ᾽ ΑἸμϑηδοαβ: δ᾽ ΠΡΥῚ {|:98. τόν τε 
ΕἸ ΠΊ5] 615: τόν γε || 101. ξυνήκαϑ᾽ δ: 

|| 201. ἐγὼ δὲ: ἤδη δὲ ΤΠ) ΟΌταθτι5 οὐϊα πα 
4116 ἰοηΐδη5 || πολέμου καὶ: πολέμου 
τε καὶ Ἀ || 202. εἰσιὼν: ἑστιῶν νϑῃ 
Οϑπύ Μποηι. 111, 254 || 2316. ὑπ᾽ ἐμοῦ 
τότε διωκόμενος: ὁ διωκόμενος Η ν- 
ΒΌΒΙΡΙα5. (6] 6.15. ν Υ}}15 ὑπ᾽ ἐμοῦ 
τότε ᾿ 220, “ακρατείδη ΒΘΏΓΟΙΙΒ: 
“1ακρατίδη }} 321. ἐγχάνοι Βυηοκίαθβ: 
ἐγχάνῃ 1} 291. ἀνιαρὸς Βιρρ]ού Β]αν- 
αοβῖαβ, ἐπιών τ᾿ ἂν Βουρ εῖ5; 566 οἵ, 
ἃ 210} 299. βαλληνάδε: να]ρὸ Βαλ- 
ληνάδε 1 298. σἵῖγα Βεαποκίαβ: σίγα ἢ} 
ἄρα Βυπηοϊκῖπβ: ἄρτε Πα] θουίϑιηδ, 
ἄρα ὁοα1665 |} 242. πρόιϑ'᾽ ὡς: πρόιϑ᾽ 
ἐς Βουρκῖι5, προΐτω ᾿ς Τῇ. Α, ὙΥοΙ- 
ἤπ5. [ 245-- -ῦῷι Ηδιμάκουι5. ρομϊΐ 
Ροϑβί 210 [|{|258.---ὔϑ, αηΐο ΕἸΠΊ5] οι ῃὶ 
τ 1 ἀαθαηίαν [ 211-- 9. 46 115 
ν46 δὰ 201 || 218. ῥοφήσει Ἐ]πη5- 
Ἰοῖπ5: ῥοφήσεις ᾿ τρύβλιον Υ, του- 
βλίον νιϊρο. ν. δα οι. συδθο, 1Π1, 
90 [|| 282, σταῖε πᾶς Βογρκίιβ: παῖε 
σαῖε ἢ 291. δύνασαι: τολιᾷς ἨἸΥ 56} 1- 
Βα 8 θσὶ οὐκ ἴστε. μάλλ: οὐκ ἴστε 
γ, ἀλλ᾿ νὰ]ρο, οὐκ ἴσατ᾽ ἀλλ ὰ, ἀπ 468 



1τν 

ἀκούσατ᾽, ἀλλ᾽ Τοτία 556 τοοίϊ5 Ηδ- 
τη  Κοχιθ [[ 290. πρὶ» ἂν γ᾽ Βροηΐ- 
Ἰοῖα8: πρὲν ἂν οἱ πρίνγ᾽ ἂν ᾿ 291. μοι 
σὺ ἩοΙδππι5: σύ μοι 1ἰ, δὴ σὺ 
να ]ρο || 901. τεμκιῶ: κατατεμῶ ναϊρο 
] 807. δ᾽ ἔτ᾽: δὲ γ᾽ ΕἸτ,Β] οἰα5 |} λέγοις 
ἄν: δοκοίης ἨδιρμΆΚΟτΙ5., Δ λέγοι 
ἄν || 819. ἤδη: οὕτως Π)οΌτδοιιβ ἢ} 
910 οὐ 818, ἀο]οὲ Ηδιηαῖκοσαβ || 818, 
πάνϑ' δο᾽ ἂν λέγω: τὴν κεφαλὴν ἔχων 
να]ρο || 9290. τοῦτον ἐς: τουτουὶ ΗΠ Α]- 
Βονΐβιηα [[| 9299. τάρα ἘΠΙ5]οΙα5: γ᾽ 
ἄρα "! 934- 91. Ἰγὸ5 νϑυύϑιιβ ἰΐᾷ οτγαϊ- 
παῦῷ Ηδιηαϊοσαθ: ΧΟΡ. ἐξολοίμην, 
ἢν ἀκούσω. 41. δήξομαρ᾽ ὑμᾶς ἐγώ. ] 
ἀνταποχτενῶ γὰρ ὑμῶν τῶν φίλων 
τοὺς φιλτάτους ] ΧΟΡ. ὡς τεϑνήξων 
ἔσϑινυνί. 41. μηδαμῶς ὦ χαρνικοί.] 
ὡς ἔχω γ᾽ ὑμῶν ὁμήρους, οὗς ἀπο- 
σφάξω λαβών. ἀπὰθ αἀπδτην 5. ΡτῸ- 
ὈΔΌΙΠ1ἃ 5ιπὲ, πηαΐατο [πη 6ὴ Δ] 1] α͵α 
ΠΟΪαΪ, Ῥυδθβουίμτη οαπὶ οἰϊαπὶ 8118 
να ἰὩΪτὶ ροϑϑὶί | 920. δηήξομιαρ᾽ ὑμᾶς 
Τπαοτῆιιϑ: δήξομ᾽ ὑμᾶς ἃρ᾽ Κι, δή- 
ἕομαι γὰρ (ν6] γ᾽ ἀρ) ὑμᾶς τ6 116], 
δηξομαί γ᾽ ὑμᾶς Ῥογβοηιδβ [| 20. 
ὑμῶν: ὑμῖν Βονρκῖαβ || 990. ἄρ᾽ ὁ μή- 
λικα ἸλοΙβιριαβ: ἄρα τὸν ἥλικα 60α1- 
065 Ριδοίου Β αἱ ἄρα ϑ' ἥλικα ᾿ὰ- 
Ῥοῖ: δὴ ἀρ᾽ ἀφήλικα Ὁ υοίογθηι Ἰμιης 
οαγϑοπαγίιηι δ, νυνὶ ἘΠΠΊ5] 6 5: 
νῦν ἢ εἴ σοι δοκεῖ τόν τε: εἴ τι σοι 
δοκεῖ τὸν Τὶ, εἴ τοι δοκεῖ σοι τὸ Βογρ- 
Κα, ἔογυβδῃ ὃ τὶ σοι δοκεῖ τόν τε] 
ὅ90. αὐτὸν ὅτι τῷ τρόπῳ: αὐϑ' ὅτῳ 
τῷ τρόπῳ Βονακὶαβ}} φίλος Ἰὰ: φίέ- 
λον γϑιϊααὶ ΠΠὈσὶ, αιὸ5 Βοσυρκῖτι5 58- 
ααἰϊίαν [[ 941, λίϑους νύν μοι Βτπη- 
οΚία5: νῦν μοι λίϑους 841. ἄρα 
πάντως ἀνήσειν τῆς βοῆς )ο ταθα5: 
ἄρα πάντες ἀνασείει» βοῆς || 848. δ᾽ 
ΕἸ ΠΙΒ] 65: τ᾿ [παρνήσιοι Ε]Πγ5- 
Ἰοῖα5: παρνήϑιοι Βομεοῖαβ, παρ- 
τάσσιοι οὗ παρνάσιοι ΘΟ΄͵668 ] 02. 
γὰρ: Βου]  οηάπππὶ μὲν» || ϑ09. ἀνδρῶν»: 
ὑμῶν Ὁ }} ϑῦ0, περὶ: να! ρο ὑστὲρ || 984. 
μὐ: γ᾽ ἘΠ 5] οἷκπ5 || 391. ἀλλ᾿ δαϊάα5: 
εἶτ᾽ || 992. οὐχὲ δέξεται (οΐι5: οὐκ 
εἰσδέξεται ἢ 90 οἱ 90. ΘΕΡΩ͂ΠΩΝ 
Ἐ]Ι 5] οἶιβ: ἈΠΦΙΣΌΟΦΩΝ ἢ 890. 
οὐκ ἔνδον ἔνδον ἐστίν: οὐκ ἔνδον ὧν 
ἐστ᾽ ἔνδον» Οὐ Θίι5 || 404. Εὐριπί- 
διον: Τονΐαββ6 δα ἀοπάπηι ὦ εὐρεσίδη 
Ι 406, καλῶ (Οοοίαδ: καλεῖ || σ᾽ ὁ 
θυαμποκίαδ: σε ἢ Χολλείδης 1]η}5- 

ΑὈΝΟΤΆΑΤΙΟ ΟΕΙΤΙΟΛ 

Ἰοῖα5: Χολλίδης [[.Ά401. 8, ἀλλ᾽ οὐ --- 
ὅμως τοοῖθ 4616 16 νἱἀθέαν ΠΟ τϑοι5 
] 412. ῥάκι᾽ ἐκ: ῥάκι; ἢ ̓᾿κ Βουρκίυβ 
᾿ 418. ἐλεινήν Ῥογβοηῖδ: ἐλεεινήν ἢ} 
πτωχοὺς ΒοΒΈΟΙα5: χωλοὺς || 410. τέ 
του ᾿ἸτηΒ] 65: τὸ τοῦ || 428, κακεῖ- 
νος μὲν: μὴν κακεῖνος Βοτρ]κῖαβ 
429. χωλός" Ἰ)οῦταθαβ: χωλὸς || 484. 
ἰδοὺ ταυτὶ λαβέ ἀτιῖα οουίαμ Οἴ6- 
ΞΡ ΠΟΙ 5 (ϑεράποντος) οταπί [| 486. 
ἔογίαβϑθ Βρανα5 || 451. ταδί Βεοπί- 
Ιοῖαβ: μος ταδέ} 441. ὅσπερ διυϊάδδ: 
ὥσπερ Ἰἰθγ] [[|440, εὖ σοι γένοιτο 
ΑΠπΘηδοιι5: εὐδαιμονοίης ΠΠΌΥῚ || 458. 
μάλλά: μὴ ἀλλά 10 γἱ || 459. κοτυλί- 
σκιον (δα θοπιι5 οχ Αἰμθμᾶθο δα 
ΤΠ ΘΟΡΙ. Ομδν. ΧΙ. Ρ.14δ: κυλίσκιον 
ΕΠ 1 || ἀποκεκρουμένον Αἰμοηδοιιδ: 
ἀποκεκρουσμένον ΘΟΟ]665| 400. ἴσϑ᾽: 
ἴσϑι δ᾽ Ἀ [|| 401. μὰ 4: οἶσϑ᾽ Βο- 
{π1π5: μὰ “470 οἶσϑ' || 4τῦ. ὦ τα αϊίαχη 
4 Ἐ]Π5] οἷο || καὲ φίλτατον ΕἸτη5- 
Ιοῖ5: καὶ φιλτάτιον ᾿ὶ, ὦ φιλτάτιον 
ΤΘ] 161 [| 488, πρόβαινε νῦν: τὰ} πὶ 
προβαινένυν ᾿) 481. εἰποῦσ᾽ : εἰπὲ ϑ' 
Ἠδιλακοσιβ || 490, ἀλλ᾽ αὖ Ηον- 
τ ηη0 δαἀαϊίαπι [[ 08. οἰθοὶῦ Ὑ 4]- 
ΟΚΟΠδΡΙα5 {[510. ὁ ἀο]ού Βοίμῃϊαβ ἢ} 
Ὁ12, ἐστιν ἀμπέλια: ἐστε τἀμπέλια Ὁ 
" 18, ἄτεμα: ἄσημα ΒδτλΆ κου ἢ} 
Ὁ21. χόνδρους ἅλας: ἀιιῖο ΕΠ] 5] οἰ απ 
χόνδρους ἁλὸς, ᾿ὶ χόνδρας ἅλας [} 
δ, κἀντεῦϑεν: τοί Αἰμϑηδοιιβ 
κἀκεῖϑεν  ἁρχὴ: να]ρο ἀρχὴ || 591. 
ἤστραπτ᾽ Ρ]Ἰηἶα5: ἤστραπτεν || 592. 
σκόλια ἸΟϊπἀογῆμπβ: σκολιὰ || ὅ99. 
μήτε γῇ ΒοηΑοΙα5: μήτ᾽ ἐν γη} 94. 
οὐρανῷ ΟΒΗρΙἀονίηπ5: ἠπείρῳ [} 
οὐδ, οὐκ ἡϑέλομεν δ᾽: κοὐκ ἡϑέλομεν 
γα]ρο, κοὺκ ἡϑέλομεν δ᾽ ἃ, ἀπά 
οοντοχὶξ ΠΥ] Ζ5 015 δα ᾿δη. ἢ. 219 
Ι 942. φήνας κυνίδιον Σεριφίων: δή- 
σας Κύϑιυιον ἢ Σερίφιον ΠΥ ΚΟΥ5 
|| 948, στοιᾶς 1] Πη5]6᾽π5: στοᾶς ΠΠ τ, 
αποα τονοοδηάπμ: στοιὰ αἰχιρΡοοίδ 
ἴῃ παρ οβίϊβ, ΠΟῺ ἰὴ ἰΔτ Ὁ] 05 γοσ- 
5105 || 49. τροπωτήρων: ποτηρίων 
ΗἩδιπμακοσῖβ 09. οὔτε Βομ ]οῖιι5: 
οὐδὲ 00. ὦ Προυηδππῖβ: ἐὼ || 509. 
ταξίαρχός τις ἢ ΕΠτηΒ] οἶα: ταξίαρ- 
χος ἢ στρατηγὸς ἢ ἢ ὅτ0. τειχομάχας 
᾿οθγδοιδβ: τεεχομάχος || 11. τες ἀνύ- 
σας: τι ἀνύσας ΠΤ ΡΌΒια5 {|| 10. ἀ6- 
Ιου ἢ. ν. ἀο]ονιίαιο οἰΐαιη Παιηᾶ- 
Κοτὰβ [[ λόφων: φίλων Τὰ || δ18, Βρὰ- 



ΑΟΗΠΑΈΝΕΝΒΕΚ ΤΥ 

ΤΙ ΙΠῚ 6556. ΨΘΥΒᾺΠῚ ᾿Π[Ο]]Οχιῦ Υ 4]- 
οΚοηατῖι5 [[ὅ80. οὐκ οἶδά πω: οὐκ 
οἶδα. πῶς; Βοτρκῖίαδθ, αὖ πῶς [.ἃ- 
τηϑ ἢ πι5 ἀἸοαῦ, αποα νου ν] ἀθίαν 
[| 89. 84. αὐτὴν ἐμοί. κεῖται: τ ]Ίτη. 
αὐτήν. ἰδοὺ κεῖται [ τὸ πτερόν: δὸς 
πτερόν || 88. ΖΊΚ. πτίλον γάρ ἐστιν͵ 
εἶπέ μοι τίνος ποτε: ἰία, ἃπΐθ Βο- 
τπΐατῃ [[ ὅ89. “ΑΗ. δρονιϑός ἐστιν. 
41Κ. ἄρα κοιπολακύϑου; ἴα, ἀπίθ, 
Τοτμῖαη [| 90. τεϑνήξεις Πα, 651π|5: 
τεϑνήξει ᾿} Ὁ91. κατ᾽ ἰσχύν ἐστιν: κατ᾽ 
ἐσχύν σούστιν ὃ || 92. οὐκ ἀπεψώλη- 
σας: οὐ κατεψώλησας ὃ [Π 91. μισϑαρ-, 
χίδης: μισϑαρνίδης Ὁ {{ 98. γε Κ᾿ 615- 
Κίαδ: τε {{60]- οἷος Ε]ἸΙ5]6 115: οἵους 
1010. ἕνῃ Ηϑυτλδηηῖι5: ὃν ἢ ΡΙ σα, 
606 ]665, ενη καὶ [611]. καέτοι γ᾽ ἐστὲ: 
καίτουστίν γε ΕΠ]ιη5] 65 [ 012, δαὶ 
“4ρακυλλος: δ᾽ νϑράκυλλος Ἐρῖ5- 
Κιὰ5 [ἢ Φὐφορίδης ἘΠΙΔΒΙ]ΟΙα5: καὶ 
Εὐφορίδης ᾿ ΟΙ0. ὑπ᾽ ΒομπίοΙα5:, 
ὑπὲρ ᾿ ἐράνου: ἐράνων ἘΛΘΙΒΙΡῚαΒ5 [} 
691. ἡμῶν : τὰ τὰ ὑμῶν || 099, φασὶν 
ΟΡΟΙΆΥ ΠῚ ΘΥΤΟΙ ΡΤῸ φησὶν }) αἴτιος 
1) ανγθϑῖαβ: ἄξιος ᾿ 090. μήϑ' -- μήτ᾽: 
8) μηδ᾽ --- μηδ᾽ ὁ Π 090. ἀπὸ τῶν πό- 
λεων οἱ πρέσβεις ΒΘ. οΙα5: οὗ σπρέ- 
σβεις ἀπὸ τῶν πόλεων ᾿) θ4ῦ. παρε- 
κινδύνευσ᾽ εἰπεῖν ἐν ϑηναίοις Η οΥ- 
ΙΔ ΏΠ115: παρεκινδύνευσ᾽ ἐν ́ ϑηναί- 
οις εἰπεῖν! θ40. οὕτως Ε]Π)5] 65: οὕ- 
τω δ᾽ || θ00. γεγενῆσθαι: ἴτλο τε γενέ- 
σϑαι αὖ νοϊαῖ Β]αν ἀ 6515 |} 691. κά». 
ΒΊΑ ἀθβῖπ5: καὶ Π 000. μήποτ᾽ ἀφῆτ᾽ 
ΤΥΥ ἰ[[ὰ5: μήποτ᾽ ἀφήσετε οἵ μή- 
ποτε δείσηϑ᾽ || 000. πολλὰ διδάξειν: 
στόλλ᾽ ἔτε δράσειν ΠΙΆ Κοτι5 || 611. 
ἀνακυκῶσε ϑυϊάαδπ: ἀνακυκλῶσι ᾿} 
οτ2. μάττωσιν : ΒοΥῚ Ομ πὶ κάπτω- 
σιν, ἃαΐ βάπτωσιν οὐὑτὴ ΠΑΙΠΔΚΟΙΟ 
Ι εὔτονον: ἔντονον ὈΪαγ ἀοβῖα5 
ἀγροικότονον κ: ἀγροικότερον Α, 
ἀγροικότον γο] αὶ [[ 010. ἀοΙοἐ Παὰ- 
τη Κουῖι5 || 08. νεανίαν ΕἸτη5] 65: 
νεανίας 10 γ], απὸ βοῦναῖο ΗΠ διηδκο- 
Τὰ ἐσάττει ΒοΥϊρδὶῦ ργὸ ἑαυτῷ οἱ 
080. κάς ῥτὸ ἐς [[ 089. ἀο]οῖ Ηδμηὰ- 
Ἰκουτιβ [| 090. εἴτ᾽ ἀλύει α ΒοΠο]ϊ βία: 
εἶτα λύζει || 101. τέ ΕἸ ΙΒ] οἴπι5: τίς 
᾿ρτὶ, ααοὰ τονοοδαηάπμ [ τ0ῦ. Κη- 
φισοδήμῳ: Κηφισοδήμου ΠαΙΠΔΚο- 
τι [[ (08, ὃς: ᾧ Παιμάκουι ||} 709. 
αὐτὴν τὴν “Ιχαίαν: Αὐτοκλῆς πα- 
λαίων Ἠδιηα ΚΟΥ τ5 [[ χαίαν ]π|5- 

Ἰοῖαθ: ᾿χαιὰν [ ἠνέσχετ᾽ ἂν Ἐν. 
Μ: ἠνέσχετο ἢ 110. μένταν: μὲν γ᾽ 
ἂν Βομεοἶα5, ἂν μὲν Καὶ ἀβίοσιιβ, μὲν 
Ἐ, μὲν ἂν το] αὶ || 712, ὑπερετόξευ- 
σεν: περιετόξευσεν ναϊρο |Ο{11. 18, 
ἀδ]οὲ Ηδιηακοιαβ | 111, κἂν ΕἸπη5- 
Ιοα5: κἢν [|{-{22.. οΙδοῖῦ ΕἸ], 516 15 {| 
124, “Ἰεπρῶν: λεπρῶν ἘΠνη5161885 ἢ} 
121. ἐγὼ: ἤδη Ηδηιακοταβ {[ {90. 
ἐπόϑουν: ἐπόϑευν ΒΘΆΓ] 615 || 191, 
κόρια καϑλίω: κόριχ᾽ αϑλίου ΤᾺ, 
κόρι' ἀϑλίου Γ, κώρι' ἀϑλίου ἘΠπ15- 
Ἰοῖα5, κοριά γ᾽ ἀϑλίου ναϊρο {|{80. 
ἄκουε ΟοὈδίι5: ἀκούετον ΘΟΕ 665, 
ἀκούετε ΒΘΗΙοὰ5 {[|πότεχέ τ᾽ Οο- 
θδίμπβ: ποτέχετ᾽ [| 190, τίς δ᾽ οὕτως: 
τίς δ᾽ αὐ τως ᾿] 198. ἔστε γάρ μοι: 
ἐστὶν ἡμῖν δαϊά 85, απ 6 ΒΥ 6 5115 
ἔστε γὰρ ἐμὶν ν6] ἔστι γ᾽ ἀκὶν ἢ 189 
οὐ 04. χοίρους οοαϊο68 [{-140, χοι- 
οίων: χοιρίνων Ὁ ἢ 42. εἴπερ: αἴπερ 
γϑοίθ ΕἸπηβίοῖπβ [ 149. λιμοῦ οοα!ϊ- 
665 || 148, “ικαιόπολις δὲ πᾷ Παιηᾶ- 
Κούαθ: Δικαιόπολιν ὅπα οτηϊδϑᾶ 
ϑηΐθ Ζηικαιόπολιν ἸὨΓΘΥΡ ΠΟΙ ΟΠ 6 
οοάϊοθ5 [[τῦ0. ἵκομες Ἐ]Π5] 615: 
ἵκομεν Ἰὰ, ἥκομεν τὙϑ]1ααἱ] || 104. ἐμ- 
σορευόμαν: ἐξεσπτορευόμαν ἡ [[ τοῦ. 
ἄνδρες --- ἔπραττον : 50. ΘΠ τη 
τῶώνδρες --- ἔπρασσον οὕτὴ Ἐ]ΤΉ5]610 
τᾷ πόλει ΑἸ γθη5: τᾷ πόλει [101] 

Ι τού. ἀπηλλάξασϑε ΟοὈοίαδ5: ἀπαλ- 
λάξασϑε [|| “9. παρ᾽: τηϑ]η παρ᾿} 
ἀμὲ: ἀμὲ ἘΠΙΏ5]6 15 [101, σκό- 
ροδ᾽; ὑμὲς τῶν: σκόροδ᾽ ἀμές; τῶν Ὁ 
Ι| 100. καὶ καλά: δὰ χήπαλών ὨΪ51 
ἔοτίθ τοοί ΕὙΙ Ζβολῖι5. καλή, 1)1- 
ΘΑΘΟΡΟΙΙΑῚ οομ Δ 5 σοῦθῶ, ὡ στ. 
κι κ᾿ || ττ0. τοῦδε οοαϊοθ5 [| Ττῦ. σὺ 
Εἰ Υὶ 1 ἤκεναι τίνος δοκεῖς: εἶμεν οὔ- 
τινος ἐδόκεις; ἨδιλαΚουι5: εἴμεναι 
οΟα 665 [[{{{. σὺ οοα 065 Π χοερίον: 
τὸ χοιρίον ᾿ὰ || {τ8. οὐ χρῆσϑα σιγῇ»: 
[8 ὁχ ασορονῖο οαἀϊαπ) Θϑὲ, ΡΤῸ σε- 
γῆν οτῆη65 ΠΠΡΥῚ σιγῆς, ἀηά6 ΕΥὙϊΖ- 
Β0Π1π5 “ΓΠΟΒΙΠΟΡἢ. Ρ. 201. οὐ χοῆ- 
σϑα; σιγῆς --- ἀπολουμένα; [ {{9. τύ 
ΒΊ]αγ ἀο5ἰκ5: τ᾿ ὶ, τύ γ᾽ το] ααὶ || 182. 
σέντ᾽ ἐτῶν δια ΕἸΠπη5] οἴ πηι 1 οτ60- 
ΡΟΙΙα15 οναῦ [| 184, οὐχὶ 1] πο ἤ5: 
οὐδὲ να]ρο, οὐ 1 [{|{806. νεαρὰ 56}}0]. 
νβ5. 009 οὐ Αἰμϑηδοιβ: νέα [| 180, 
κύσϑος αὐτῆς ϑατέρᾳ: ῬΥΟΒΔΌΙΠ ΤΟΥ 
ἩδιπΆΚοΓα5 χοῖρος οὗτος ϑατέρῳ ἢ} 
90. ὁμοματρία: ὁμομάτριος ἢ ιἃ- 
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Κοτῖβ [[ τωὐτοῦ σοαϊοο8 [} 191. αἴκα 
ΒΙαν ἀδβῖαβ: ἀλλ᾽ ἃν Ε΄, αἱ δ᾽ ἂν το- 
Ἰῖααὶ || παχυνϑῇ δ᾽ ἀγχνοανϑῇ ϑ᾽ 
ὕστροιχι: να]ρο κάναχνοανϑῇ τριχί ἢ 
το. ἔσται χοῖρος: ἐσσεῖταί ποκ᾽ Ηἃ- 
τη Κουιβ [ ϑύεν Βυαμοκῖα5; ϑύειν ἢ} 
192. χοῖοός τἀφοοδίτῃ (1. 6. χορός τοι 
ἀφοοδίτη): τῇ φροδίτῃ να]ρδο, τῆι 

Π ἡ ΒΡ ΕΣ 
«ἀφοοδίτη Ἀ. τἀφροδίτῃ ΕΠΠΙ5]6ἰπ8. 
Υοα ο πα }}π5 ἰὸ Ἰοοὰ5 οϑί ἢ 194. 
γε ἀπίο Βυπποϊίπμη [|| 190. ἀμσπεπαρ- 
μένον ἘΠιηβ]θῖαβ: ἐμπεπαρμένον ἢ} 
108, καί κ' ἄνις ΒΙαν ἀδβῖαβ: κἂν ἄνες 
Βϑπί]οῖ5, χάνευ οἱ κἂν ἄνευ ὁοαϊ- 
665} 1799. κα διδῷς ΕἸΠη5]οῖπ5: καὶ 
δίδως [[ 800. χοῖρε χοῖρε: χύρρε χύρρε 
Βουρίτια5, χοιερίον ἘΠΠ.5]61ὰ5 [80]. 
Ἰδοιηδπὶ Ἰπαἀἰσανῖ; ΒΌΡΡΙΘτ 6 Ροββίβὶ 
φέρε δή γ6] λέγε δή. ΒΟΡΡΚΙαΒ τ ώ- 
γοις ἐρεβίνϑους, εἰπέ μοι [ κοΐ κοῖ 
ΗΕ, κοὶ κοὶ κοί τϑ!ὶααὶ {[ 808. 41616-᾿ 

οΟα16685 [{ 8617. νεὶ ΒγαποΚῖπ5: νὴ ἢ} 
ἐπεχαρίξα μώῶ: ἐπιχαρίττω γ᾽ ὦ Ἐ, 
ἐπιχαρίτως γ᾽ ὦ το]]ααῖ; 564 Ἰοηΐὰ5 
ααδηη ορὸ ΕἸ" 5] 615 ἐπιχαρίττως 
γ᾽ ὦ || 868, Θείβαϑε: τοοίο Θείβαϑε 
οΥρ κὶαβ [ ἐξόπισϑέ μου: ἐξύπισϑ᾽ 

ἐμοῦς γοοῖο ΒΙαν ἀο515 [ 869. χαμαί: 
χαμούς Α, ἴῃ απο Ἰαἰοξ ἔοττηᾶ θ060- 
το || 810. εἴτε: αἴτετοοίο ΒΙαν ἀθβῖὰβ 
Ι! ἐγὼ : Βου]θθπππι ἑὼ»ν οατὴ ΒΙαν- 
ααβῖο [| 814, ψιάϑους οοαϊοο5 ἢ! 816. 
κολύμβους οοαϊοθ5 [[880. ἐνύδρεας 
ΕἸτ 5] οῖα5: ἐνύδοους οοαΐο65, ΡΥ86- 
βίας ξογίαββϑο ἐνύδρις, οἴ 5 τη  αἸτα 
5. ΠΆ θα ο5 θοθοίϊοαμῃη τϑοΐθ ῥτο- 
ἀαοῖ [| ἐγχέλιας ΒΙαναοβῖιβ: ἐγχέ- 
λεις Θοὐϊο65, ργαθβίες ξογίαββο ἐγ- 
χέλις || 888. κωπάδων Ἐ]πΠ5] 65: κω- 
σαΐδων || 884, τεῖδε: τῷδε να]ρο, 
αποα σαν σουταρίαπι ρμαΐθιῃ αἰχὶ δὰ 
ΒΎδριη. Οοπ. ρΥ.- ΤΥ, 4806. Ργο 60 

νἱς Βϑηί!οῖαβ [809. ἀμΐο Η]γβοΒΙ- οἱπι δα ΤΠ θοουϊέιμ 1, 12. τυῖδε 
δἴαπη ΠΟ ΘΟΡΟΙΙαΙ σοομ πα θαἴαν βουρ 51, οα] ΡΥ Θῦα]} πη τεῖδε, αὖ 
Ι 810. ἐγὼ: ἐγὼν 5οθοπάπμι [ ΒΒ] αν θβιιι5 νο]αϊῦ [[πκήπιεχάριτται 
αὐτῶν ἘΠτη5] 6ῖπι5: αὐτῶν || 819. ἅτε- Εΐγτηο]. Με: κἠσιχαρίτται Ἰὰ, κῆπι- 
ρον ἘΠιηΒ5] 65: ἕτερον ᾿ τούτων: χάριττα νυῖϊρσὸ || 894, ἐντετευτλιδω- 
τουτὶ ἘΠΠΊΒ]Θ᾽π5: ΠΙΔ] πη τοῦτο ᾿ μένης ΒΥ ἀσβῖαβ: ἐντετευτλανωκμέ- 
811. ἐμωυτῶ: νυϊροὸ ἐμαυτοῦ || 819. νης || 898, ἑώνγα ὨΙμἀονῆπδ: ἐώνγα 
φαίνω ΒΙαγάοδίαβ: φανῶ || 821. Βεπμῃοκίαβ, ἐώγα οοα͵665 [| 899, ἑὼν: 
ἀρχὰ; να]ρο ἀρχὰ [| 829. φαντάδδο- νι] σοὸ ἐὼν οὰπὶ ἄξεις οοπἰπποίαμ; 
μαι  ἈΙΟΚΟΠΆτΙαΒ.: φαντάζομαι ἢ απ Βοροῖ ογαίϊομθ οομϊπηρτπηξ 
824. ἀνορανόμοι ἘΠτηΒίοιπι5: ἄγορα. ΒΖ, ἴὰ ααὶθ5 ἐὼ βοσιρέαιη δὲ; ἑὼν 
νόμοι ᾿, ὦ ἀγαρανόμαι ΑἸϊὶ || 820. τέ πη αοτῆιι5, ἑὼ» γ ΒΙαν ἀδϑίαβ, ἐώ 
δὴ υαμποκῖιβ: τ) δὲ τεὴ [[ παϑὼν: μου ουτορ ΠΟ πθιῃ Βουρ κα} 900. 
να]ρο μαϑὼν ἢ 890. τὰ χοιρίδι' ἀπέ- ὃ τι γ᾽ ἐν: ὃ τι γ᾽ ἔστ᾽ ἐν Ἐὶ, δ τι γ᾽ ἔστ᾽ 
δου: ἀπέδου τὰ χοιρία ΕἸτηΒ] οἴα5  να]ρο, ὅδ τε γ᾽ ἔντ᾽ οοἁ. “7 [| 908. παρ᾿: 
892. πόλλ. ἀλλ᾽ ἁμὶν ἘΠΙΗΒ]οἰα5: αὖ στσὰρ ΒΟ. θη ἀπτὴ αὐ σε οχ Ε ἢ 
πολλὰ. ἀλλὰ μὲν Ἀ, πολλὰ ἀλλὰ μὲν 90, νογδιαιηα δὲ τϊῃὶ δὲ ΠΟΌταθο 
τ Ια] { 899. πολυπραγμοσύνη Ἐ, 
πτολυπραγμοσύνης ΥΘ]16}} νυν» ΠΊη- 
ἀονῆι5: νῦν [ 895. μαδδαν ΠΙμάοΥ- 
ἢα5: μάδδαν Ροτία5, μάζα» οΟα͵6 65 

᾿Βαβρθοίμη Θχοὶβὶ ἢ 910, ἐκὰ: ἐμοῦς 
Βεαποκίαϑ |} 912. δὲ: δαένα!ρο || 914. 
πρὸςτοϊσδε: πρὸς τοῖσι ἢ || ἀδεκείμε- 
νος ᾿]ΠῚ5] Θ᾽ τι5: ἀδεκημένος ἢ, ἀδικού- 

Ι|. 896. ἤκουσας: ἠκούσαϑ'᾽ ΒΙαγἀ6- μενος 4, ἀδεκειμένος ΑἸΔ || 910. πο- 
515 ᾿} 842, πσηηκανεῖ τι 1.. Ἰ ΠΟΥ ἤτιβ : λεμίων --- ϑουαλλίδα ϑδυῖϊᾶδδ: πολε- 
πημανεῖται 849. ἐναπομόρξεται μίων γ᾽ --- ϑρυαλλίδας ᾿] 917. διὰ ϑρυ- 
ϑαϊάαβ: ἐξαμόρξεται οοα 665 [ 849, αλλίδα: διὰ ϑουαλλίδας ναϊρσο, καὶ 
αὐ κεκαρμένος Ῥ]τηΒ] οἰτι5: ἀεὶ κεκαρ- ϑρυαλλίδα ἘἸταΒ]οἴπ5 {[|919, οἴμοι 
μένος ΘΟὐἶο685, ἀποκεκαρμένος ΒοΙ- ΕἸμ5]οἶαβ: οἶμαι ρταθβουρία Νὶ- 
βί βία, ἐγκεκαρμένος ΒοΥΡ' Κῖπι8 }} 800, οατοιὶ ρουβομα ΠΡ] || τίφην: σκά- 
ὁ Βρῃιοίαβ: οὐδ᾽ ὁ ΠΠ 861. ᾿Ισμηνία: φην ἨδΙΙΆΚΟΙι5 πο ἰπμβρθοῖο Ε]π|5- 
Ἰ᾿Ισμήνιχε Ἰλϊπἀονῆιι5 [} 809. φυσῆτε: ἰοῖο ἢ 994. εὐθύς: ἀπίο ΡΊΘΥβομ πὶ 
φυσεῖτε Ἀὶ | 800, προσέπτανϑ᾽ Ἰ, αἱ νηῦς, αἱ νῆες Ἐ,, αἱ νῆς Γ, ααοᾷ 
προσέπταν Υοϊϊαπὶ, προσέπτονϑ'᾽ ἴοτίαββθ νου οβί, βοα πὲ γουθἃ 
Τλαινοδίτιδ: ΘΠ Β]10 βοσνανὶ ἢ. 1. δῖς αἰβεϊηριαπίαν -σελαγοῖντ᾽ ἄν. 
Γουτηϑηι Ῥορίϊοαιη || 306, Χαιριδεῖς “ΖΚ. αἱ νῆς, ὦ κάκιστ᾽ ἀπολούμενε, 



ἈΟΗΛΔΈΝΕΝΒΕΝ 

σελαγοῖντ᾽ ἂν ᾿ 921. ἐνδήσας φέρω: 
ἐνδήσω φέρων Τ᾿ ΠἀοΥῆπ5, ἐνδήσας 
φέρῃς Βογρκίαβ, ἔουίαββ ἐνδήσω" 
φέρε ᾿ 928. ἀδ6]οντ ρυτη5. ΒΟίΠ 5 
Ἰ 999. ᾿παῖϊοαν! Ἰαοπηδπι αἸ]ρΟά 6 
ἸΔηι θα. οὐ καὶ Βο᾽Ίρ5ὶ Ρ1Ὸ τὰ 6Χ 
Ἡ, οχοιαιϊ ξοτίαββο ἅπαντα κακὰ 
940. πεποιϑοίη: γεγηϑοίη ΗΠδΥποΥ- 
ἀθππ5 ΠῚ καταγείη: κατεαγοίη 
τροίθ (ὑοροίαβ || 940. κατωκάρα: 
τϑοίθ κάτω κάρα Πιπαοτγῆι || 947. 
ϑεοίδδεν Βτυαποκίαθ: ϑερίδδειν 1]- 
θυ]. οἵ. ταηθη ΑὮτθηΒβ α18]. ἀοτγ. 024 
|| 948. 49. νῦν ϑέριζε: 5165 ΘΠ γ016- 
Ῥᾶιη. ποὴ σὺ ϑέριζε, ν]ρὸ συνϑὲ- 
ριζε 950. ὅποι ΕὙΤ ΖΒ πι5: ὅσου [} 
δῦ. ΡγΟΡΔΌΙΙ ΘΙ ἢ. ν. ροβύ 909. 
ἰπαπ5ρΡοηΪ ΗἸ ΒΟ ΒΙρῖαβ [[ εὐλαβού- 
μενος: εὐλαβουμένως Βοτρκῖαβ [ 
951. κερδάνῃς: κερδαίνης ἘΠΤΗΒ]Θ 115 
|| ἄγων: ἃιι ἀγαγὼν ἡ οὔ 906 [{ 959. 
τί ἔστε ΕἸτΗ5161π5: τίς ἔστι | 900. ἐκέ- 
λευε ΕἸτη5]6 15: ἐκέλευσε ᾿ 901. αὐ- 
τῷ: να]ρὸ αὐτῷ || 901. ταρίχει Βλ615- 
Κιαδ: ταρίχη ᾿ 981. παροινικὸς Β]τη5- 
1θ1πι5 :σταροίνεος [[ 982. ἔχοντας: ἔχον- 

᾿ } . ὙΦ ) ΄ 

τά μὶ ΒΙαγ 655 980. κανέτρεπε 
ἘΠΙΉΒ]οῖα5: κανέτραπε [[ 980. πῖνε: 
σεῖϑε ΠΙΆ κου 5 || 986. ἐν: ἔτε Η ου- 
τηϑηητι5 [ 987. ἡμῶν: ἡβῶν Ἠδτηδ- 
Κοτπβ || 988, τάς τ᾽ ΒΗ: 8111] οοάϊοθβ 
τῷδ᾽, τάδ᾽, τᾷδ᾽, τὰ δ᾽. Ἰασπηδπη 1η6]- 
ον Π1Πἀοτῆιι5 [|| 989. τάδε ἃ Βγαη- 
οκῖο δα αϊύππ [[ 995. μὲν ἂν: οτη. ἂν 
Ἰὰ || 991. ὀρχον ΑἸα.: κλάδον οοαϊο65, 
ὄσχον Βταμποκίαβ, ὄζον Βουρκίμβ 
998. ἐλᾷδας ἅπαν Ηοτιλδηπι5: ἐλαΐ- 
δας ἅπαν Κ᾿, ἅπαν ἐλαΐδας τοϊίααὶ ἢ 
1003. οὐκ ἠκούσατε: γτοοία οὔκουν 
ἀνύσατε Ἰ) ΟὈταθι5 [|[1092. τοὺς: τοῦ 
Ἐ || 1088. στρεβιλικίγξ: στριβικίγξὶ, 
8) στριβιλίκιγγ᾽ ἡ ̓ ποι: που ᾿ ἢ} 
1091. ἐνεύρηκεν ΤΟΡτδΘιι5: ἀνεύ- 
ρηκε ἢ] 1048, “Φικαιόπολει Δικαιόπολι. 
τίς οὑτοσί; Ἰ)οΡτδοιι5: “Ζικαιόπολι. 
τίς οὑτοσὶ τίς οὑτοσί; |} 1005. χιλίων: 
χιλιῶν Ἰ)1ηἀοτῆϊβ γτθοίθ, μυρίων Κὶ 
Ι 1002. αἰτία ΒΙαγάρδιαβ:; ἀξία [} 
1004. οἴθοὶ νουύβαμιὶ ἱπϑρίαῃηι [} σπτοι- 
εἴτε ἵὰ: ποιεῖται 6] 16 πὶ, σποιείσϑω 
Ἐ]Ι 5] 1ὰ5 [{1017. ἐμβαλεῖν: ἐσβαλεῖν 
ΒΙαν 6515} 1018. πλείονες: πλέο- 
γες ΒΘ ]Θῖπι5 || 1090. καὶ δεῖπνόν τις 

ΠΥ 

ἐνσκευαζέτω: παῖ, δεῖπνον δέ τις 
σκευαζέτω ΒΥ ἀσ651α5 | 1102, δημοῦ 
ΕἸΙ516 5: δὴ παῖ || 1109: τὼ πτερὼ 
τῶ κ: τὸ πτερὸν τοὺὐὺκ ΒΙΔΥ 6515 {} 
1100. στρουϑοῦ: ἴτηο στρούϑου 
1112. 18. ἢο5 νϑύβιι5 νυἱοὸ ροδβί 
1100 Ἰδοΐοβ ππιὸ ρΡοβϑὰϊ ρταθϑαηΐθ 
Βοΐββοπϑαο || 1120. τυρόνωτον: γυ- 
ρόνωτον 50. Θπάπτῃ [[ 1190. ἔνδη- 
λος Ἀ: εὐδηλος |} 1142, αἴρου τὸ᾿ δεῖ- 
πνον: τὸ δεῖπνον αἴοου ὃ ργαδίοτοα 
ΠΘΒΌΪΟ 8 ἰοΟι15 510 πηαί]]ι5 | 1144. 
ἀνομοίαν :τηδ τὴ ἀνομοίαν δ᾽ | 1141. 
τῷ δὲ καϑεύδειν: 5οΥθοη απ χωδὲ 
καϑεύδειν οὖ Βᾶδο γϑῦθαᾷ ΟΠ] 56- 
απθηΐθ νοῦϑ ροβϑύ 1145 ἰγδηβρο- 
ηθ6η68 || 1149.τε:γὲ ΠΘΙ5Κιπ5 || 1180. 
τὸν ξυγγραφῇ τῶν μελέων: τὸν μέ- 
λεον τῶν μελέων ἘΠιη5[6]ὰ5, τῶν με- 
λέων τὸν μέλεον Το τδθιι [| 110. 
ἀπέλυσ᾽ ἀδειπνυν: ἀπέκλεισε δει- 
πνῶν Κὶ Π] 1150. ὃν ἔτ᾽: ὅν ποτ᾽ Βγαη- 
οκίαβ {{116.5 7. τευϑίδος δεόμενον: 
τευϑίδα κατεδόμενον Ἠδιηακοταβ [} 
1108, πάραλος: λιπαρά τ᾿ ἨδιηᾶκΚε- 
τιι5. Τη8}}1Π| λιπαρὸς || 110ῶ. ὀκέλλοι: 
ἐσέλϑοι Πδτη Δ Κοσῖιβ ᾿ 1160. πατάξειε 
Πιηαονῆαβ: κατάξειε ἢ 1112. βό9β8ο- 
ρον Ηουμηδηηῖ5: μάρμαρον ἢ 11τῷ. 
σαλίνοροον ΕἸΤΗ5]6 15: παλέώνορον ἢ} 
1181 ---88. 1 ΤΊ ΡΊΠ ΘΠ ΤΘΙθ οἱ ρτὰ6- 
Θαπίο ΡΒ] 6510 [| 1180. φάος τοῦτ᾽ 
οὐκέτ᾽ οὐδέν: φάος γε τοὐμὸν οὐκέτ᾽ 
γα]ρο || 1191. τάδε γε: γε οι. ἢ, Δἢ 
στυγερὰ κρυερὰ τάδε τὰ πάϑεαΐ ἢ} 
1195. αἰακτὸν: οἰκωκτὸν Ἀἀἀπηΐ οο- 
αἴο65 ἀρθ᾽θίαπι ἃ ῬΌσΒομΟ [| γένοιτο 
Βουρτῖα5: γένοιτό μοι} 120]. καὶ τὸ 
μανδαλωτὸν ΒΘΆΓΘΙα5: καπιμανδα- 
λωτὸν [|12060. Βοίπῖο ρυδθοαηίΐο Ἰῃ- 
αἸοανι ἰδοαηϑηὴ [ 1201. “1αμοαχίτ-- 
σίον: “΄αμαχιππίδιον πὶ. Δ “]αμα- 
χίσκιον ὁ || 1208. 9,...4}Μ. τί με σὺ 
κυνεῖς; 41Κ. μογερὸς ἐγώ: Ἰἰθυὶ 
Ζ1Κ. μογερὸς ἐγώ. ΛΑ͂Μ. τί με σὺ 
κυνεῖς; ἀπ Δἴ. οοΥγοχὶς Βοτρ- 
κῖαθ}} 1210. ἐγὼ ξυμβολῆς ϊπαοΥ- 
ἤπ5: ἐγὼ τῆς ξυμβολῆς Βνπποκίαδβ, 
ἐγὼ τῆς ἐν μάχη ξυμβολῆς σοαϊοθ5 
1222, ἐς τοῦ Ἀ: ἐς τὸν γο]]ααὶ, οὑς 
τοὺς ἘΠ]ΠΊ5]61α5, ἐς τὰ. 8}11} 1228. 
καλεῖς γ᾽ Ἀ: καλεῖς γο] 1]. πὶ, 5ου]- 
Ὀθηάαπι κρατεῖς γ᾽ οατὴ ΒΙΔΥ ἀ 6510. 



ΓΠΥΠῚ 

ἙἘΘΦΌΠΤΕΒ 

ῬοΥβοπδσιτη Ποιηϊηα ἴα ἱΠΊΠη1- 
{ανὶ αὐ Ποιηοβίμποηι ΟΙΚΕΤΗΣ 6, 
Νιοῖδο ΟἸΙΚΕΤΗΣ Β, ΟἸθοπὶ Π.- 
Φ,ἉΓΩΝ 5. 5Π}που] πὶ. β5δε 5 σ0ῃ- 
βίαι Τοιηοβίμοηϊβ ΝΙοίαθααθ ἢ0- 
τηϊηδ ἃ σταμητηδ 1015 Ποία 6556: Π66 
τηΐονβ ἀποίογ 15 ΠΟΠΊΘη 6556 
ΟἸΘομΐ5, ἀπο σὰ} ῬΑΡΒΙ  ΘΟῊ 5 
ποιηΐπο ροοία ᾿πἀπαχις, ἀπάτη οΥἹ]- 
11ΟἹ ᾿π 6] ] 6 χϑυπηΐ. 

γ.10. μυμῦ ΠΙΠαοτῆπ5: μὺ μῦ ἢ 
15. 10. ἴηνουβο οσϊηθ ἸΘσο δ ηζαγ, 
{γαηβροβαϊέ ΘΑ θΡ᾽α5, ῬΘΥΒΟΠ ΔΓ Ιη 
γ]ο65 αἰβέηχι Βουρῖαβ ἢ 10. σοὶ 
Οοθοίαβ: σοι || 19. μή ᾿μοί γε 5Ξ0Υ1ρ5] 
ἈΡΊΪα 6 ΡΓῸ μή μοί γε [! 22, νῦν: 411] 
νυν ἵ 20. κατεπάγων: κατεπαίδων 
ἮἘ [[29. δεφομένων Βοπέ]οῖτβ5: τῶν 
δεφομένων ἢ 92. φέρ᾽ Δαα!ϊαὶ || 84. 
εἰμὴ. οὐκ Βογρίοσαβ: εἰμὴ οὐκ Ὅω 
ἀλλ ἑτέρᾳ πῃ σκεπτέον: ἢᾶθα Ποτ- 
ΤΊ ΠΠτι5 [οι Οβί 6 σοπἐ πανί, 
γαϊσο Νίοῖαθ ἀδμῃίαν [|1. ἐνΊθοῦ 
Τιη ον ῆπ5: ἔνϑου [ δῦ. πυέλῳ Ο.. Ἐ'. 
Ἡροτδπηι5: πύλῳ 02. κεμακκοα- 
κότα: μεμακκοηκότα Ἐ | 06. ταδί 
Βυαηοκῖιβ: τάδε [|| 19. τὴν: ἣν Β, ἣν 
Βουρκῖαβ || 80. 81. ἀλλὰ --- ἀνδρικώ- 
τατα «πΐο ϑαπὺρρίπτη ΝΙοῖδθ. Θοῃ- 
Ἐπαυδθαπίαυτ [[ 81. ἀποϑάνοιμεν ἔοτ- 
ἴα556 τϑοῖα5 ΑΘ} 82. Τ)οιηοβίμο- 
πἶθ8 οταΐ, οουγοχὶ ϑαπρρίαβ [|| 84. 
αἱρετώτατος Ποτποτάρηιϊβ 6 οοᾶ. 
Οχοη. ὅιιάδθ ν. νῶν: αἱρετώτερος 
Π 81. ἔοσί. ροϑί δῦ ἐγδηβροποηααβ ἢ} 
πότου ἸΚοοκίαβ: ποτοῦ ᾿ πότου 
γοῦν: Δ πότοννοῦς ᾿ 890, κρουνοχυ- 

τροληραῖος Π)ΟὈτδθι5: κρουνοχυτρο- 
ον 

λήραιος Γ, κρουνοχυτρολήραιον ΥΤῸ- 
Πα αὶ οοάϊοο5; χρονοχυτρολήμαιον 
Ἰαΐοσο ραίαθαξς Βοπέϊοῖπϑ [ 90. ἐπέ- 
νοιαν: ἀττόνοιαν ΒΟ γρίαβ {| 92, 
ἁνϑοώποι ΤΠ ἀοτῆπβ: ἄνϑρωποι ἢ 
91. πότῳ Ἰζοοκῖίιι5: ποτῷ || 107. ἀπίο 
Ἡοτιπλπηηῖη ΝΊοῖαο ΕἸ οθ αν 
111. ταῦτ᾽. ἀτὰρ Βογρίοτιβ: ταῦτ᾽ 
ἀτὰρ ᾿ 114. ἀρ]ονῖε ὙΥἸοϊαπαϊα5 }} 
121. φησ᾽ Βοπε!οἷα5: φησιν ἢ 131. εἴς: 
εἷς ϑ᾽ Ἡ, εἷς γ᾽ Τλοῦτγαθαϑ {|| 147. ϑεὸν 
(ὐοθοίιβ: ϑεῖον [[ 159. “ϑηνέων 
Βογρκῖιβ: “ϑηναίων ᾿ἰὈν], τηδ] τη 
παπο ϑηνῶν οὕτη λων βῖο || 114. 
Καρχηδόνα: Χαλκηδόνα (ἴτιο Καλχη- 

ΑΡΝΟΤΑΤΙΟ ΟΕΙΤΙΟΛ 

δόνα) ϑοΑΠροΥ [Π 117, γὰρ ὡς ὁ χρη- 
σμὸς οὑτοσὶ: γὰρ ὄντως ὡς ὁ χρη- 
σμὸς οὑτοσὶ Ἀ, ἀπά Κοοκίαβ γὰρ 
ὄντως ὡς ὃ χοησμός σοί ἢ! 198. ἀλλ᾽ εἰς 
ἀμαϑὴῆ καὶ βδελυρόν: ἴῃ Ὠἷ5 Ιααϊά 
ΥἹΠΠοβιιπὶ οϑί [ 190. πῶς δῆτα: 1π10 
πῶς δή; τί ᾿ 196. ἠἡνιγμένος : ἴτὴο 
ἠνιγμένα [ 191. 204. ἀγκυλοχήλης 
ΠΙΠοτῆς5 6 βοπο αβία: ἀγκυλοχεί- 
λης || 201. αἴκα Τὶ, αἴκεν νοὶ αἴκε γτο- 
Πααὶ [| 207. δ᾽ τ᾽ ἀλλᾶς Βοπέ]οῖα5: ἀλ- 
λᾶς τ᾽ ᾿ 202. τὸν βυρσαίετον: τοῦ 
βυρσαιέτου ΒΟΗΙ]Οῖπ5. ἢ 210. αἴκα: 
αἴκε να]ρο {|218. ταῦϑ᾽ Οοβοίαδ: 
ταῦϑ' || 215. οπι. ἢ [|219. Ξπαβροοίαξ 
Βεουρκιὰβ [|294. ἀπΐο Ο. Ε᾿. Ἡουτηδη- 
παπὶ ΝΙοΐδο οσγαΐ | 344. ἅνδρες Τ)η- 
ἀοτῆμπδ: ἄνδρες [ 250. φράτερες 1)1π- 
ἀογῆμπδ: φράτορες ἢ 261. αὐτῶν γνῷς 
ἀπράγμον᾽ ὄντα καὶ κεχηνότα: αὖ 
γνῷς τῶν Φένων ἀπράγμον᾽ ἀνακε- 
χηνότα ἸΚοοκία5 [ὄντα οτη. Ε || 262. 
διαλαβὼν. Οἀβαῦθθοπαβ: διαβαλὼν ἢ 
ἀγκυρίσας: ἠγκύρισας γαποκῖαβ ἢ 
200. ὑμεῖς; ἈὀἈΒδΆΡομα5: ὑμεῖς" ἢ} 
208. ἱστάναι ἘΠτη5] 65: ἑστάναε ̓} 
ῶτὸ. ὄντα: Οομοίιμϑβ: ἡκᾶς 10τὶ ρτᾶθ- 
τον Η, ααϊ ογἱτ0 [| καὲ κοβαλικεύε- 
ται Ἱζοοκίι5, οἕ ἰΐα ἢ ἐοϑία Οορϑίο 
ΝΙ). Ρ. 81, ἐκκοβαλικεύεται να]ρο, 
κἀκκοβαλικεύεται “Τουρὶα5 || 214. 
απΐθ ἢ. ν. Ἰαλσαηδπι τοοῖθ πᾶσαν 
ΘΔῸΡΡΙα5 || ᾧπερ Κοοκίαθ: ὥσπερ [} 
τῶ. Ῥαρμίαροηὶ ἐσ θα ΒοΥρ ῖπ5, 
γαϊρο 5] οἰαυ οϑ [[ 210, μὲν τόνδε 
Ῥουβοηῖβ: μέντοι γε} τηνελλάσει: 
ναϊρο τήνελλος εἶ ἢ 31. παρέλϑῃ σ᾽ 
Βουρκίιβ: παρέλϑης} ΟΤ8, νδείκευμε 
Πιπάονῆπβ 6 56} 0115: δείκνυμε ἢ} 
δῶ, ἐξάγων Ῥογβοπαβ: ἐξαγαγὼν 
Ι! 290. ἀλαζονείαις ἘΠτη5]οἶα5: ἀλα- 
ζονείας 1 292, ἀσκαρδαμυκτὲ σταπι- 
πιεῖ: ἀσκαρδάμυκτος ᾿ 294. γρού- 
ἕξεις: τοοῖθ γρύξει Ἐ]Πη5] 615 [ 298, 
γε βλεπόντων: γ᾽ ἐμβλεπόντων Ῥοτ- 
5018 [| 900, φαίνω Βαγροβίαβ: φαι- 
νῶ Ἀ, φανῶ να]ρο |} 801. ἱρὰς Ηοτ- 
τηΔ Ώ 115: ἱερὰς [ 909, κράκτα 1)ο- 
Ὀτᾶθαβ: καὶ κεκράκτα Ἰ᾿ἰθτί; Ιοοιι5 
ΠΟμαππὶ ρΡογβαηδέαβ || 911. ἐκκεκώ- 
φωκας ἀπθϊταπίοσ Πιπαογῆιϊιβ: ἐκ- 
κοκώφηκας || 5818. τῶν πετρῶν: τῆς 
πέτρας Ὠοῦταρα5  ϑυννοσκοπεῖς 
Κοοκῖαβ: ϑυννοσκοττῶν ἢ 516. ὑπο- 
τέμνων: ὑποτεμὼν ϑδιϊαδ8 |} 819. νὴ 



ἘΘΟΙΤΕΒ 

Ζ4ἰα κἀμὲ οὐ ΑἸ, σαὶ αὐ νι οίατ 
καὶ νὴ Δία κἀμὲ, Τὶ πἀοτῆᾳς5 νὴ Ζἐ 
κἀμὲ, Ἰοσα5 Ἰπτουρο]αίαβ || καὶ γέλων 
ἘΠΙΠ516 15: κατάγελων || 520, παρα- 
σχεϑεῖν ἘΠτΩ5] 615: παρασχέϑειν ἢ} 
920. ῥητόρων ΒΘητοἴπ5: τῶν ῥητό- 
ρων ΠΡτΐ, ῥήτορος Π)ΟὈγαρα5 |] 920. 
ἀμέργει Ἰζοοϊκῖα5: ἀμέργεις ΒοΙΏΪα5, 
ἀμέλγει ἢ, ἀμέλγεις γ6 Πα] || 590. οὐκ 
αὖ: οὔκουν Τ᾽ ΟὈταθαΒ ᾿ 999. 5ρατ- 
ὉΠῚ 6586 γ Υβαπὶ πο] ]οχι Π1Ππ6οΥ- 
ἤπ5: οατῃ ἢ.]. ρΡοπιηΐ οοαα. ργυϑϑίρυ 
Ἡ, αὶ μαθοί ροϑβὲ 996 [| αὐτὸ: τοῦτο 
δααπηΐ ΥΓᾺΑΘ || διαμαχοῦμαε: σοι 
δααῖῦ Καὶ [|840. ἐγὼ ΕΥΙΖΒΟΠΠι5 
ὝΠΘβιη. Ρ. 806: ἐγώ σ᾽ Ἰ10 τ] || 942. 
ἔναντα Βοίῃϊα5: ἐναντία [| 844. σὺ 
Ἠρυιηδηηῖ5: σοι ΗΕ, τὸ γα]ρο, 811] 
οἵη, [[|909. 60. Τ)Θπηοβίμ θη ἐστ θαϊΐ 
ΒΟΥ ΙΒ || προσίεταί με, τῶν πρα- 
γμάτων. ΗΠ γΙηδηππ5: προοσίεταί μὲ 
τῶν πραγμάτων, ᾿ 900. ῥοφήσει 
ἘΠ ΠΊ5] 615: ῥοφήσεις ᾿ ϑθῦ. [)61ηο0- 
βίμϑηι ἀθα Βουρκῖαβ Ὶ δέ γ᾽ Βυθη- 
οΚία5: δ᾽ οὐ δέ τ᾽ [|ἐξέλξω Ῥοτβο- 
ῃὰ5: ἐξελλέγξω Ἐν, ἐξελῶ αδίοτϊ ἢ 
κῦβδα: κύβδα να]ρο || 906. ταρ᾽ Βο- 
1 1α5: γ᾽ ἀφ᾽ Βγαποκίαβ, γὰρ ΠΡ ἢ} 
ϑ01. δήσων Ε]ΤΊ516πι5: δήσω ᾿} 912. 
ἐκ σοῦ: ἔκ σου τϑοία 1)1Πἀ]ογῆαΒ {} 
9.4. πρηγορῶνα ΒοηΓΘῖα5: στρηγο- 
ρεῶνα ἢ Οτ(. εἶτα δ᾽ Ἀ: εἶτά γ᾽ νο6}] 
εἶτ᾽ Ὑϑ] ἴα] Π1Ὀγ1 {[ἠ586. ἢν ἀρ᾽ οὐ: 
οὐκ ἀρ᾽ ἡν ΘΟ. πΠΟΏΠΜΠΠ1, ἔοτίαβ56 
τη6}15 οὐδ᾽ ἐλαφρὸν 5αρρ]οί 
ΒΟΥ ρ 5 || 987. στοίει: ποιοῦ Ἰδτρ- 
Κια5 {{400. ἐν Βοῃο] αβίθϑ: ὃν οἱ ἂν 
ΠρΥὶ, τῶν ἸΚοοκίαβ || 401. προσά- 
δειν: ὑπάδειν Οοθοία5 [[| τραγῳδίᾳ 
680 οὐ Οοροίαβ: να]ρὸ τραγῳδίαν ἢ 
401. Βουλίου: γαῖρο Ἰουλίου ᾿ πυρο- 
στίσπτην : ΒΟΥ ηπτὴ σπσυροοπίπην, αἴ 
πη χῖτηα ΘΟὐἀϊοιπη Ρᾶγ5 μα θροὲ [{410, 
σπαραγενοίμην: συγγενοίμην ῬΥγΟΡἃ- 
Ῥίον ΜΙ ΘΒ] ουιι5 Δί μϑιῃ. Ἱ, 410 || 410. 
ἀπομαγδαλιὰς ΠΙπἀογῆμδ: ἀπομαγ- 

δαλίας ϑδιυϊάαδ, ἀπὸ μαγδαλιᾶς ΑτΙι- 
ΒΡ ἢηἾ5 ΘΟ 1665 [[ 410. ἀπομαγδα- 
λιὰς Π)ϊΪη]οτῆϊδ: ἀπομαγδαλιαῖς Νὴ, 
ἀπομαγδαλίας το]ϊααὶ ἢ} ΗΕ σὺ 
κυνοκεφράλλῳ 1)ὶπαοτγῆιθβ: μαχεῖ σὺ 
κυνοκεράλῳ οοαϊοθ5θ: 8δὴ χυγνοκε- 
φάλῳ μαχεῖ σύ Ὁ τιῦ σΘοηϊθοὶ οἸ πὶ (ἱ- 
ΤῚ5 ΟΥ̓. Ρ. ὃ4 [{418. μαγειρίσκους λέ- 
γων Βονρκῖαβ: μαγείρους ἐπιλέγων 
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γα]ρῸ, μαγείρους λέγων ΟΟαΙ6685, 
τϑοῖθ ἔοτίαββθ μαγείρους ἂν λέγων 
Οοθοία5 || 421. σοφῶς Βοπί]οῖπ5: ὡς 
σοφῶς [ προὐνοήσω: προὐνοήϑης 
Μ ΘΒ] οσὰ5 Δί ποπι. 1, 410 [| 429.. γ᾽ οἵη. 
Η [|434. τω: νυ]ρο τὰ [[ ἀπώμνυν 
Βρμῃί!οιιβ: ἀπώμνυον ἢ 421. Ἰ)οτηο- 
5ΓΠ6 ΠῚ ἸΡαΘ πα ατη οοπίοϊξ Βογρ- 
Κῖὰ5 [[ 428. ἡρπακὼς Ἀ: ϑ'᾽ ἡρπακὼως 
Ι καὶ τὸ κρέας εἶχ ὁ πρωκτός: καὶ 
κρέας ὁ πρωκτὸς εἶχεν να], καὶ τὸ 
κρέας ὁ πρωκτὸς εἶχεν Τὶ, τὸ κρέας δ᾽ 
ὁ πρωκτὸς εἶχεν ΔΟΟΚΙ5, τὸ κρέας 
ϑ᾽ ὁ π. εἶχεν Βοτρκιαβ || 498. Ποτει- 
δαίας ἘΝ. ᾿ΓΒΙΘ ΒΟ 5: Ποτιδαίας ἢ} 
442. Τογτίαββϑϑ Ξαρρ᾽θηάαιη σὺ δειλίας 
!| 403. ἀνδρειότατα 1) παοΥῆα5: ἀν- 
δροικώτατα ᾿ 404. ἐν Ζργει μ᾽ οἷα 
Ρογβοηαβ:, ἐν ργει οἷα ὑὈΥὶ, ΡΥ86- 
ἔθσο πᾶπο απο Π)οὈταθα5 σομΙθοΙᾧ 
εἰ ἐν Αργείοις ἃ ̓  461. ἴῃ 110 015 16 ρὶ- 
τὰν ροβῦ 4609, {τηβροβιῖ Η θυ - 
ΠῸΒ 6 56}0]115 [4{|. τὰς ἐν πόλει 
Οοθείαβ: ἐν τῇ πόλει ἢ, ἐπὶ τῇ πό- 
λει γθ] Ια], 8η τὰς ἐπὶ -“τόλειν || 488, 
ψυνίγε δείξεις: νυνὶ δὲ δείξεις τ Υ ΡΟ 
Ο, νυνὲ διδάξεις οοἴοηϊ; γε ὕ1Ὸ δὲ 
Οορείυξβ [[ 484. τῶ: να]ρὸ τὰ [|| 4871. 
κράγον: κραγὸν ναϊσο, αἀποα οοτ- 
ΤΌΧΙ ἔγαρτη. Οὐ. 1]. Ρὑ. 844 || 496. 
κατεσϑίειν: ἀπεσϑίειν ἡ ἅτ παρε- 
σϑίειν Ὁ Π 08. χαίροντες ψα]ρὸ ἀρ 6 5. 
1 04. ἀΘΙ θα πὶ 6556 Πλ6 1 χ Ηοτ- 
Ἰη8 Πη1|5 [[{018. στῶς Βαπέϊοιαβ: ὡς [} 
520. ὃς: ὡς Βοτρ κα 5 [| πολλῷ ῥεύσας 
σοτ᾽ ἐπαίνῳ: ἴογβᾶῃ ῥεύματι πολλῷ 
ποτ᾽ ἀείνως ᾿ ὅ90. μὴ ληρεῖν: ἃ 
μάκληρεῖν ἡ [[ ὅὃτ0. μυνίας ΒογνρΊο- 
τι: ἀμυνίας 000. σκόροδ᾽ ἐλάας 
Βουρκιαβ: καὶ σκόροδα καὶ να]ρο 
002. ἀνεβούαξαν: ἀνεφούαξαν ΗοΥ- 
στάθη 5. Μπριηοβ. ΤΥ, 211 [ 000. 
κηδικῆς: μηδίκης Ττπἀοτῆιϊ5 [Π6010, 
“μήτε Βομί]οῖαβ: μήτ᾽ ἐν ΠΠὈΥῚ ' 014. 
ἠγώνισαι Οοθοίαβ: ἠγωνίσω ἢ θ10. 
Νικόβουλος ΒοτρΊοταΒ: ψικόβουλος 
ΤΟΙ, ἀμείνον ΒοΥΡΊοτα5: ἄμεινον ἢ 
018, ἐργασάμεν᾽ ΒρμΕΠοΙα5: εἐργα- 
σμέν᾽ οἵ εἰργασμένε || 628, ἐρείπων 
Βυαποκίαβ: ἐρείδων 080, κόβαλοι 
καὶ μόϑων ἸΚαβίογαδβ: κοβαλομοϑάο- 
νες ΕὙΪΓΖΒΟΉ 5, κόβαλοι καὶ μόϑω- 
νες {1001 || 099. ἐπέπαρδε ΗἨΔΙΡοτί8- 
πὰ: ἀπέπαρδε || 040. ϑενὼν 1)1ὴ- 
ἀοτῆσδ: ϑένων 041. ἐξήραξα Βοηΐ- 
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Ἰοῖα5: ἐξάραξα ᾿ 049. πρῶτος ῬΏτγΥ- 
πΐοι5 ΘΕ Ὑ οοττ.: σα]ρῸ πρῶτον ἢ 
θῶ. ὑπονοήσας: ἐπινοήσας [[ ἄρα: 
τἀμὰ Τὶ, τ᾿ ἄρα Ὀϊμἀογῆμ5, γ᾽ ἀραϑ ἢ 
θ04. ἤδη κοι: καμοὶ Ἀ, ἡ καμοὶ Βοτδ- 
κία5 [Π θδῦ. ταῖς ἠγγελμέναις ΟΟὈ6- 
τι5: ἠγγελμέναις ᾿ἰ, εἰσηγγελμέναις 
τ Ια] | 09. δεηκοσέίῃσε ΟἸΩΠ 65 ἔργ 8 
οοαΐοο5 {[|660. χιλίων: χιλιῶν 1)1η- 
ἀοτῆπβ || 0607. ἠντεβόλει ΟοΡοίαδ: 
τρρκας ΑΡεΝ λέγει: λέγηι Ἐν, πάλεν 
ἀἀἀδαπύ ΑΒΖΘ |! 614. ἀφιέναι θγαη- 
οΚία5: ἀπεέναε Π 6010. δ᾽ ἐπριάμην τὰ 
κορίανν ΕὙΪΙΖΒΟΙΪα5: δὲ τὰ κορίανν᾽ 
ἐπριάμην ᾿] ὑπεκδραμὼν Ἀ: ὑποδρα- 
μώντϑ!ααιῃ 691. περιεκόκκασα ΡΒΟ- 
(ἰὰ5: περιεκόκκαυσα Ἰ, περιεκόκ- 
κυσα το ]]ααὶ [|| 6098. 4Ζήμητρ᾽ ἔτ᾽ εἰ: 
ΖΔήμητρά γ᾽ εἰ Ἀ, να! ρὸ Ζήμητρ᾽ ἐὰν ἢ 
τοῦ. εἰ μή: ἔμ᾽ ὁ [Π τ01. κἂν ἐκροφήσας 
Βοίμῖαβ: κατ᾽ ἐκοοφήσας ΘΆΡΘΙΙΒ, 
κἀπεκροφήσας Ἰ1ὈνΥ]}} 1706. ὀξύϑυμος: 
ὀξυϑυμεῖ ΑΙ ονίβιμα [ ΤΟ Τ. ἥδιστ᾽ 
ἄν: ἡσθεὶς ἂν Ὁ {{π{28. ἐς: ὡς να]ρο, 
αποὰ τονοοϑηάπῃι 120. νὴ Ζ 0 ἀπΐθ 
ἘοΙβκίαπι ΡΑΡΒΙαρομΐβ ογαῦ [ 120. 
ὦ 4ημίδιον ᾿ΙΒ᾽ΟΙΆΤΙΟ τοοῖθ οοητ]- 
ππαΐῦ Οοοέμϑ ὦ φίλτατον ΕἸιη5- 
Ἰοῖαθ: φίλτατον οοαά., ὦ φίλτατε 
Οοθοίυβ [ 1217. οἷα περιυβοίξζομαι 
ἘΠΙ 5] οἶτι5: οἷάπερ ὑβοίζοπαι ἢ} 140. 
βυοσοπώλαις ἐπιδίδως Οοθείαϑ: 
βυρσοπώλαισιν δίδως ||] 142. ὑποδρα- 
μόντων: να]ρο ὑποδραμὼν τῶν. 
τη] πππο οαπὶ (Ὁ. Ε΄. ΗΘ Δ ΠΟ 
ἀποδραμόντων, Ἰζοοκίιβ. ὑποτρε- 
μόντων ᾿} 190. καϑιζοίμην: καϑεζοί- 
μην Βουρκίαβ} 191. ἐς τὸ πρόσϑε. 
χοῆν:: ν]ΡῸ ἐς τὸ πρόσϑε χοῆν, Βονρ- 
Κιὰ5 ὡς τὸ ποόσϑε χοή. ἀὸ χοὴ ᾿α 6 ζ 
ΝΕ || τ4. καϑῆται ΒΟΚΚοΙαβ: κάϑη- 
ται ἢ 09. εὐμήχανος πορίζειν Βοῃΐ- 
Ἰοϊαβ: εὐκηχάνους πορίζων ᾿} 100, ἐπὶ 
Οὐοθοίαβ: ἐς [Π|1601. προσκεῖσϑαι σοι: 
σεροσικέσϑαι σου Καὶ οἱ δι 1ἀλ5 ᾿ πρό- 
τερος: πρότερον Ἐὶ οἱ δ1445 [ 1608. 
“᾿“ϑηναία ΚΝ: ϑηναίη το] πὶ, αᾳποὰ 
τοβιϊποηάστη ᾿ 1017. ἀντιβεβηκώς: 
ἀμφιβεβηκώς Ἰδανποβῖα5 ἢ 114. σοὶ 
Κοοκῖαβ:σοι ᾿ 181. Μαραϑῶνι Βοιῖ- 
Ιοῖα5: ἐν Μαραϑῶνι ἢ 88. ταῖσι 
Βυαποκίαβ: ταῖς [ 80, τρέβης Βγαη- 
ΟΚΙ5: τριβῆς Ι δύ. τοῦτό γέτοί σου 
τοὔργον ἀληϑῶς ΡΟΥΒΟΙΙΒ: τοῦτό γέ 
τοι σ᾽ ἀληϑῶς αὐτουργον Ἐ,, τοῦτο 
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τοὔργον ἀληϑῶς Υ || 192. πιϑάκναι- 
σιν: φιδάναισιν Βταποκίαβ ἢ 798, 
πεντωβόλου Ἰζιυβίοταβ; πεντώβολον 
1 806. χδροα Τ᾿ ογῆπβ: χίδρα ᾿ ἐᾶ- 
ϑὼν ΗϊγΒομϊρίαβ: ἔλϑοι οἱ ἔλϑη οἵ 
ἔλϑει 807. ροβὲ παρεκόπτου ῬΟΠ6 
οοπηπηϑ [[ 821. παῦ παῦ᾽ οὗτος ἘΠτη5- 
Ἰοϊα5: παῦ᾽ οὑτοσί || 822. ἐλελήϑης 
Βτυποκίαβ: ἐλελήϑεις || 825. ὧν ἀ66- 
115 Μποπη. 11,416, ΠὈ τ] ὠ ἢ 826. χει- 
ροῖν ΒΘΒΙΙοΙα5: χεροῖν || 891, μὴ ̓ κγέ- 
νηται: μὴ ᾿γγένηται Ἐὶ ᾿ὶ 858. περιοι- 
κοῦσι: περιογκοῦσι (ἀθ 6115 ΜηδΠΙ. 
..1., περικυκλοῦσι ΒοΥρκΚίαδβ, ἢ στερε- 
βομβοῦσι ᾿ 819. ὅσων: ὅσων γ᾽ 
Βοηϊ]οῖαβ, ὅσον γ᾽ δὲ ὅσον 10 τὶ {} 
ἄνδρ᾽: ὄντ Ὺ || 811. Γρύττον: γρύ- 
στον (510) 81105 50. ρ51558 δἰβυιηδῦ 
Βυϊάαβ, γουπὸν ΒοΥΡΚία5 ξογίαββθ 
τϑοίρ [| 81.8..δῆτα οτη. οοα. ορείπη ἢ 
891. 92. πονήο᾽. ἰαιβοῖ Τὶ ονῆπ5: 
πόνηρε αἰβοῖ οοαὰ. ρταρίον ἢ, ααἱ 
πα θοῦ πόνηρ᾽ αἰβοῖ. ἴοτϊ-πόνῳ πονηρὲ 
ΒΟ. θη άπ οὗ αἰβοῖ Θχίσα ὙΘΥΒΆΙΗ 
Ροῃθη απ οϑβὲ {| 899. τοῦτό γ᾽ 1)θπύ- 
ἰοῖαϑ: τοῦτό σ᾽ Βοτρκίιβ, τοῦτ᾽ ΌΤΙ 
Ι σε περιήμπισχ ΑἸάὰα5: σε στεριήμι- 
πεσχεν Ἀ, σε περιήμπισχεν οΘΙΘΥΙ; 
γϑϑεϊξαθηάαιη περεήμσπεσχ᾽ αὐ οαϊαϊέ 
ΠΙπαογῆμπβ: γε περιήμπιεσχε θθγρ;- 
Κὶὰ5 [ἵνα σ᾽ ἀποπνίξη ἈΒ: ἵν᾽ ἀπο- 
σνΐίξη οοἰουϊ, σ᾽ ἵν᾽ ἐναποπνίξη Βοτρ- 
Κιὰϑ || 899. τοῦτ᾽: τότ᾽ (6615 || Κό- 
πρειος ΒΟΘΟΚΗΪα5: κοπρεῖος Ἰὰ, κό- 
στριος το]ϊααὶ [| 903, ἀλαζονείαις 1ῃ- 
ἀοτῆμπϑ: ἀλαζονείας Ἀ, ἀλαζονείᾳ γ6- 
Ἰααὶ || 912..18. τριηραρχεῖν παλαιὰν 
Οοθοίιβ: τριηραρχεῖν ἀναλίσκοντα 
τῶν σαυτοῦ παλαιὰν || 918, ἂν ἱστίον: 
τὸν ἱστὸν ἂν Κοοκίαπ [[ 919. 90. 
παῖ, ὑπερζέων: παῦ᾽ ὑπερζέονϑ᾽ 
ἜΕΠΠΘΘΗΙΒΕ 921.δαλίων 1. δομποὶ- 
ἄθτιδ: δαδίων Βομι]οῖαβ, δάιδων 
ΕΥ͂, δαδῶν νοὶ δάδων οὐ ξύλων το]1- 
ααἰ} 940. ἐσθίων ἅμ᾽: αἀαϊαϊ «ω Π 
943. καμοὶ δοκεῖ καὶ τἄλλα γ᾽ εἶναι: 
Π18}1π| κάμοὶ δοκεῖ" καὶ τἄλλα γ᾽ ἐστὲ 
! 9τ2. Π.44Φ.. ἰδού. 4.1.1... ἰδοὺ: 
Π.Φ.. ἴω; 4.1.1. ἴω; Βονρκῖαβ, 
ααὶ τοϊϊαα ἄθπηο αβϑῖσηδί. ἔογέ, 
τοΐι5. νϑύβιιβ ΡΑΡΒΙαρΟΩΙ {γα θῃ- 
ἀπι5. οἵ εἷς βου θοπ αι οβέ: ἐοὺ ἐού. 
νὴ τὸν 1. οὐδὲν κωλύει [} θ1ὅ. τοῖσιν: 
τοῖς Ἐ |! εἰσαφικνυουμένοις ΟΟ οίαθ: 
ἀφικνουμένοισεν Ἰ1ΌΥῚ, ἀφικνουμένοις 



ἙΦΌΙΤΕΒ 

βΒοβο]αβία; ΠΟΡταθαβ. Ἰοοὰπι [ἴ8 
οοπϑδεϊξα!ς παροῦσι [πᾶσιν] καὶ τοῖς 
ἀφικνουμένοις, ΒοΥρκΙα5. παροῦσι 
καὶ τοῖς [ἀποῦσιν], ἱκμουμένως ἣν ἢ 
981. γένεϑ᾽ ϑοΑο!ροΥ: γένοιϑ᾽ || 984. 
δοῖδυξ Πιπαοτῆμδ: δοίδυξ [| 989. 90. 
ἂν ἁομόττεσϑαι: ἂν τὶ ἔθτϑ οτηϊί- 
τὰαπΐ, ἀπᾶ8 ἐναομόττεσϑαι Τ)Ἰπ4οΥ- 
(ἢπ5 || 991: μαϑεῖν: λαβεῖν Θ᾽ 1488 
1010. περὶ ἁπάντων πραγμάτων: 
οτη. αθο ΑΝ ΖΘ, πἰβδὶ ααοα Θ δαα! 
γο. περὶ ἁπάντων πραγμάτων, "ἱ- 
ΠΤ ΡΤῸ 115 4186 ΟΠΠη685, τι ν]46- 
{πν, βίδεπι Βα ὈΙοϊπηΐ τὸ στέος οὑτοσὶ 
δάκοι, απ86 6χ 1029 πποὸ 1{Π8ΐ 6558 
1π6]16χιῦ Βουρκίαβ [ 1019. ἀετὸς 
ΤΙπαοτῆμπβ: αἰετὸς ᾿Ἡ 1014, δή νυν 
Τιπαοτνῆσπ: δὴνῦν {{|1018, πρὸ σέϑεν 
Θοῦτϑαθαβ: πρόσϑεν ᾿ 1019. δοᾷς 
Βοίμίαβ: δοᾷ || 1020. αϑάρης Ηοτ- 
τηϑηηῖ5: ϑύρας ᾿ 1029. τὸ πέος οὐ- 
τοσὶ δάκῃ Βοτρκία5: ὁ περὶ τοῦ κυ- 
ψὸς δάκοι σοα1665. νι 84 1010 || 1092, 
σου: σοι Οοθοίαβ [ ποὶ Οὐοθοίαβ: 
στου ᾿ 1096. τότε 5πΞιαιβραοίαιῃῃ |] 1099. 
ὥστε: ὡς ᾿ὶ ΠΠ| φυλάξαι ΤΠ οτΗμΒ5: 
φύλαξαι {{ 1044. ἐλελήϑης Βγαποκίαθδ: 
ἐλελήϑεις ᾿| 1045. ὃν δ᾽ Οοθοίαδ: ἕν [} 
1045. 40. μόνον δ τι τὸ (οβοίι5: 
ἑκὼν ὁ μόνον ||} 1049. ἐκέλευ᾽ ἐν Ἐ]τη5- 
1οῖπ5 οχ Είγψιη. Μ.}.946.18: ἐκέλευσε 
Β, ἐκέλευε το ]τααὶ || 102, ὡς Βοτρ- 
Κια5: δς [ 1060. ἀναϑείῃ Οοθοίαδ: 
ἀναϑείη ἢ 10ῦδ, φράσσαι ΤΪηαοτ- 
βχ5: φράσαι Ἀ, φράζευ το]ϊααὶ ἢ} 
1002. ἄθτηο {γα ἢ || ἀφήρπασεν: 
ὑφήρπασεν Ὁ [[ 1014. ἡ τριήρης τ᾽: Δ4- 
1601: τ᾽, ΠΪ51 ἔα χή τριήοης || 1080. 
τόνδ᾽: τοῦδ᾽ (οοίαϑ [|108ῶ. γ᾽: ἀ6- 
1οῦ Πιπἀοτνῆμϑ [|1108. νῦν με μᾶλλον 
εὖ ἨθδΥΠΔΠηι5: εὖ με μᾶλλον ἂν οἵ 
εὖ μὲ μᾶλλον ἂν εὖ σοαϊοθ5: εὖ με 
μᾶλλον νῦν ΚΚΟΟΚία5, Ρο5515 εἴδη 
μᾶλλον εὖ με νῦν || 1151. 82. εὖ ποι- 
οἷς, εἴ σοι: εὖ ποιοίης, εἰ || 1194. 
τούτῳ: οὕτω ΤΠ) ΟὈτδοιι5}} 1151. ἀπαγ᾽: 
ἔρο᾽ ν. 1. ἀρὰ βομο] βίαι [{110. 
δ1. προπαλαιπαλαίπαλαι ἸΚοΟΚΙαΒ5: 
σιροπάλαι πάλαι πάλαι ἢ) 1158. εἴσο μ". 
ἣν φράσῃς ΡοΥΒοηι5: εἰ δὲ μή, φοά- 
σεις || 1109. ἢ ̓ πιτρίψομαι ἸΚοΟΚΙα5: 
ἢ ̓ γὼ ϑρύψομαι ᾿} 1108. δὲ: δὲ γεν 
1188. νυν Πιηδογῆπδ: νῦν {|| 1189. 
Τριτογένεε᾽ ἄρ᾽ ΟοὈοίαβ: Τριτογενὴς 
γὰρ 1196. ἐκεινοιὲ γὰρ Τ]ΤΉ516 1115, 
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δπΐα απθπὶ Θἀοθαίαν ἀλλὰ γὰρ ἐκεῖ- 
νοΐ γ᾽, αὖ ἐκεῖνοι γὰρ 60αᾳ. ᾿ ἔρχον- 
ταί τινες: ἔρχονται. τίνες Ἰ1Ὀγ], αὖ 
τίνες ῬΑΡΒΙΑΡΟΙΙ {θα ΐατ. οοΥ- 
τοχὶ 6 5οῃο] βία [ 1204. ἐγὼ δ᾽ ὠπτη- 
σά γε ᾿51οἴαν! ουαηῦ, ῬΑρΡΒΙαρομπὶ 
οοπτππαν Βοίῃηαβ || 1200. ὑπεο- 
αναιδισϑήσομαι ΠϊΠἀοΥῆα5: ὑπερ- 
αναιδευϑήσομαι ἘΠΙΗ.5]6ῖπ5, ὑπερ- 
αναιδεσϑήσομαϊς οΟα]665 || 1211. τὴν 
ἐμὴν: τήν τ᾽ ἐμήν ὃ || 1217. νυν Οο006- 
[ὰ5: γοῦν ΘΟ61665, δ᾽ οὖν ΘΑΌΡΡΙΙ5 
1[{[:1218, ὁρᾷς; ἰώ μοι Βοτρκίαβ: δρᾶς 
οἴμοι ἔργα ἰρτὶ. δοᾷς τάδ᾽; οἴμοι 
ΕἸΠΊ5161π|5 [| 1295. καδωρησάμαν: κἀ- 
δωρουξάμαν ἀπθΙϑηΐου ὈιμΔονῆα5 
Ι 1250. ᾽δέησέ μὴ ῬΘμΕΠΘῖπ5: δεήσει 
αὐ οὅ δεήσειν οοα 4. ἀρθοτίατμῃ Ἰδαίου 
ΑἸπα αὐ1α [{1287. μοὺ ΘΙΠἀογῆμ5: 
᾿μοῦ Υ, μου τα]1αὰ] || 1242. καί τι 
καὶ βινεσκόμην: ναϊσο καὶ ΚΙΈΩΝ. 
τί; ΑΠΠΑἉΑ͂ΝΤ. καὶ βινεσκόμην. 
ΘΟΥΤΟΧΙ ἃρὰα ΠΙηαογῆπθπμῃ; ρΡγδθ- 
θα καβινισκόμην τη! ΒΙαΥγ6- 
β'ὰ5 δὰ Αομδρη. 10 [|| 1248, πέ- 
πρακται: κέκρανται ἈΟΟΚΙαΒ5, 8Δἢ 
πεπέρανται ᾿] 1250. καν: καί νγαϊρο 
Ι 1284 ---ὅθ. ὁἤοτο βϑίσηϑηῦ ΟΠῚ- 
Ὧ65 Ρῥτδοίοσ πὶ ααἱ 1) θιμοβίμθηϊ 
ἐπϊθαϊ [ 1250. Φανὸς: Φᾶνος ἢ} 
1262. ᾽ν τῇ: νὰ]ρὸ τῇ || 1210. οὗτος 
ὧ: απο ΠΙΠἀουῆππὶ οὑτοσὶ, ΠἸὈΤῚ 
οὑτοσὶ ὦ || ἀεὶ Δα αἴας Ια] οτῆαδβ ἢ} 
δακούοισιν Ὠιπἀογῆπδ: δακρύοις ἢ 
1211. δίᾳ μὴ. ιπάοτῆϊπδ: ἐν δίᾳ ᾿ 
1280. ἔστιν οὖν: ἔστι δ᾽ οὖν Ὁ || 1280. 
κασωρείοισι: κασωρίοισι ΤΊ ἰοΥΗτ5 
6 ὅτδρμδαμηο ΒυζΖαηΐδπο, κασωρείοισι 
Οοθοία5, κασαυρίέοισι ΘΟ 665 1290, 
μὲν Δαατϊαϊς Βοηθθῖα5 1290. ἂν 
ὁμοίως Ἀ: οοἴουϊ ἀνομοίως, ἐὰν ὁμοί- 
ὡς οἱ ἀλλ᾿ ὅμως, ἀπᾶ8 ἂν ὅμως Βοτρ- 
Κιαθ: πα ααϊα Ἰαΐοσο νἱἀ δία [} 
1291. ἔξελϑε: εἴσελϑε Βοτρκῖαβ ἢ} 
1909. Καρχηδόνα: Καλχηδόνα τοοίθ 
(αβδαθομι || 1906: εἰληλύϑει: νὰ}- 
80 ἐληλύϑει {{1807. χοῇ μα οΥῆαβ: 
χοὴ || 1911. καϑῆσϑ'᾽ ἂν Ἰ)αποβῖαβ: 
καϑῆσθϑαι ἢ 1512, πλεούσας Ἐ615- 
Κιιβ: πλεούσαις ἢ 1594. ΞΡ ΣΙ ΠῚ 6556 
ἰη 611 6χι Βουρκιαβ || ἴδωμεν: Βταη- 
οΚία5. ἔδοιμεν [ ποίαν: ποίαν τιν᾽ 
Ῥουβοητι5 ἡρδὲ ποῖος: ποῖος ᾿κοἰδ5]- 
δῖαβ || 1991. τεττιγοφόρας ῬοΥδο- 
Ὠπ5: τεττιγοφόρος ᾿ 1994. τοῦ α- 
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ραϑῶνιε Βομ ]οἶπ5: τοῦ ᾽ν δαραϑῶνι 
ὶ 1980. ἀγάϑ' ἀφεψήσας. ἐγώ; ξονί. 
ἀγάϑ᾽. ἀφεψήσας γ᾽ ἐγώ. }[ 1941. τὰ ΠΡΟ ἈΠΕ ΙΘΒΝΣ ἘΠ τ ον ἢ πτονος 
γὰρ ὠτά σου νὴ τὸν 41: τὰ δ᾽ ὦτα 
γάρ (γ᾽ ἄν Κλ) σου νὴ 4 να]ρο, τὰ δ 
ὠτά σου νὴ τὸν 4. ΟοθοίαΒ || 1900, 
γνὴ 4 εἴγε δύο Τ᾽ οΥβομτι5: μὴ “1 .α γ᾽ 
εἰ δύω οοαϊοθ5 || 1902. καταμισϑο- 
φορεῖν τούτοιν: καταμισϑοφορῆσαι 
τοῦϑ᾽ νυϊρο, καταμισϑοφορῆσαι 
τοῦτον (τούτων Ἠ) οοαϊο65 || 1901. 
γυνδὶ ϑοΙα]Ιοτα5: νῦν δὲ [[|19θ8, ὑπο- 
λίσφοις Βταποκῖαβ: ὑπολίσποις [} 
1909. ὁπλίτης Εν. ΤΟΥ ΒΟ 5: ὁ 
πολίτης ᾿! 1919. ἀγοράσει γ᾽ ἀγένειος: 
ἀγοράσἀγένειος Τὶ οτῆιϊι [} οὐδεὶς 
ἐν ἀγορᾷ: οὐδείς ἐν τἀγορᾷ οἱ ἔν τ᾽ 
ἀγορᾷ οὐδεὶς οοαΐοο5, ἀπάρ Ηθρτ- 
ΤΠ ΠΉτι5 ΒΟ. 51} οὐδ᾽ ἐν τἀγορᾶ, 'ο- 
οΚίαβ ἐούαπι γουβαπὶ δῖ6 το ἤηχὶῦ ἐν 
τἀγορᾷ τ᾽ ἀγένειος οὐδεὶς ἀγοράσει, 
486 6]Θσ 15 δϑὺ διῃθηάδίϊο: ἰηΐθ- 
τη ΤΟΙ] αἱ γα]ραΐαμ βου ρίαγατῃ Ὶ 
1911. τε κατέμαϑεν Τϊπμἀοτῆμπδ: τ 
οὐκ ἀπέϑανε Ῥὶοτίαιιθ. οὗ ΟΡΤΗΙ 
οοαά., ἐκμάνϑανε  {{ 1918. συνερτι- 
κὸς Πιηαοτῆμπδ: συνερκτικὸς || 1919, 
καὶ σαφὴς: κἀναφὴς ἨΘΥΤΗΔΏΠΙ15, Δ} 
καὶ συναφὴς [| 1992, ἔλαβες αὐτὰς 
Βομε!οἶα5: ἔλαβε ταύτας να]ρο, ἔλα- 
βεςταύτας Θοα]068 |} 1999. ἀπέκρυπτε 
ταύτας: ἀπέκρυπτεν αὐτὰς ΗἸΥΒ6Ἡ]- 
σἰαβ [[ λάβης: λάβοις Βταποκῖαβ ἢ 
1401. λούτριον ἘΠ]τη5]οῖπ5: λοῦτρον 
ΘΟΕ 668. 
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Υ. 24. ἐξεκόπη Κυβίογαβ: ἐξεκό- 
στην [{28. ἐλᾷ: τη} πὶ ἐλᾷς [| ΘὉ. τοῦ 
πάππου: τὸ τοῦ πάππου Οοθοίαβ5 
84 Ηγροῦ. Ρ. 0. αὰαὸ ποὺ δι ἀπὸ 
τοῦ πάππου ἩΘΟΘΒΒΑΤΙατη νἱἀοίαγ [} 
14. ἵππερων: ναϊρο ἵπσερον |] 82. 
φιλεῖς ἐμέ: φιλεῖς τί με ΟΠ ἔα ἢ} 87. 
σειϑοῦ μοι. τί δὲ Ο. Ἐς, ἩΘΥμἈ μηι5: 
σιιϑοῦ. τἰοὺν ἔογο οοα4. σεϑοῦ μοι. τί 
οὖν Τὶ, πιϑοῦ μαι. τίοὖὗν , πιϑοῦ μοι. 
καὶ τί Ἰ)οῦταθαϑ || πίϑω μαι Τ)αν6- 
5115: σεείϑομαι οὗ πεϑοῦμαι }} 91. ἅν- 
ϑρακες: να]ροὸ ἄνϑοακες ἢ 104. οταϊί- 
{ καὶ [{105. ἢ ἢ: ἠὴ τιαναϊ Πἰπάου- 
ἢ || 101. μοε---τὴν ἱππικήν: σύ μοι 
- ἱππικὴν τοοίο ΠΟ Όταραβ ἢ} 11. τά- 
δικώτερα: τἀδικώτατα οοάϊοο5 ποη- 
ΔᾺ}Π}{{130. χρῶμα: σῶμα | 121. οὐκ 

ἈΡΝΟΤΑΤΙΟ ΟΕΙΤΙΟᾺ 

ἄρα: οὐτάρα Οοθοίιβ ἢ 195. ἄνεσ- 
πον" ἀλλ᾽ εἴσειμε: ἄνεπττον ὄντ᾽" ἀλλ᾽ 
εἶμε τοοίο (οροίαβ; δ εἶμε Βαθοί 
ἀππι5 ΜΙ αΐ. [[ 190. σχενδαλάμους Βγαη- 
Καθ: σκινδάλμους οἱ σκινδαλά- 
μους ᾿ 148, πῶς τοῦτο δὴ ᾿μέτρησε 
Οοροίαβ: πῶς δῆτα τοῦτ᾽ ἐμέτρησε 
γα]ρο, πῶς δῆτα τοῦτο διεμέτρησε ἢ 
Δ|Π 6 ὰ6 } 101. ψυχέντος : ψυχείση ἸἸὈΥῚ, 
ψυγέντος Πογτογάθηπβ, αποα ψυ- 
χέντος ΒοΥρ5ὶ. οἵ, Οορϑέπμῃῃ ΝΙ,. Ρ. 
498 {{ῤΡὈ119. ϑυμάτιον ἨθδτΙηΔηΠαΒ: 
ϑοίμάτιον ἢ] 18ῦ. εἰκέναι ΒτΆΠΟΚΙαΒ: 
ἐοικέναι ἢ 189. τουτογὲ ῬΟΥΒΟΠΙΙΒ: 
τοῦτό γε, τοῦτ᾽ ἔτι οοα1ς665, τοῦτό γ᾽ 
ἔτι ἈΙβι ρα [[ 195. ὑμῖν 56} 0}18- 
βίθβ: ἡμῖν [[ 209, ἀναμετρῆσαι Ο006- 
[ὰ5: ἀναμετρεῖσϑαι ἢ 209, ἀο]6ὲ Οο- 
Ὀοίαβ {|ἀττικὸν: Αἀττικὴ ΠΟ ΥΔΘᾺΒ 
Ι 214. ποῦ ᾿᾽σϑ᾽: ΙΌΥῚ ποῦ στιν ἢ} 
210. πάνυ: πάλιν Ὗ, μέγα 5680} 18- 
βίθϑ5 οὐ διι]Ἃὰβ, νυν Βογρκὶαβ || 210. 
πάλιν Θαθρρίαβ: πάνυ || 2117. νὴ 40: 
Ποῦ ναϊρσο οαπὶ αἸΒΟΙΡᾺ] οὐδέ η6 
οοπἰπποίαπι αίχορβίαδο ἀθαῖϊε ὅο- 
θέα ἢ! 298, με διδάξῃς Βομπεοὶαβ: 
εἰ ἐκδιδάξης || ἕνεκ᾽: οὕνεκ᾽ ΟΠ α5 
Ι 2301. ὀρϑῶς: ὄντως Ἠοτποταο- 
5 [200. τρῖμμια: ναὰ]ρὸ τρίμμα 
Ἰ 201. ἀτρεμεί Ἠοτπδηπιβ: ἀτρεμέ 
οὐ ἀτρέμας [[ 212. Νείλου ᾽ν προ- 
χοαῖς: γα]ϊρο Νείλου προχοαῖς ἢ! ἀρύ- 
εσϑε: ἀρύτεσϑε ϑυῖϊάδ5 || 282, τ᾽ οἵ 
ϑ᾽ οἵη. κὶ αἰΐαπο:; Ἰοοὰ5. ποηαατη 
Ρουρανραίαβ || 290. σκώψει ἘΠ]πη5- 
ἴθι: σκώψεις ΒΥγαποκίαβ, σκώνψῃς 
σοαΪο65 || 997. ἀοιδῆς Ο Ε΄ Ἡϑττηδῃ- 
πὰ8: ἀοιδαῖς ᾿ 922. φανερὰς ΗΔ]- 
Ὀεουίβημα: φανερῶς} 9234. ἡσυχῇ ἘΠ]τη5- 
Ιοἰα5: ἡσύχως οἱ ἥσυχα |} 929, ἤδησϑ᾽ 
ΒΙαν ἀοβῖθβ: ἤδεις σοάϊοθ5, ἥδης 
Βταποκίιβ [| 5Ὁ4. τοῖα ορίπου ἄο]οὲ 
Βουρκὶαβ || 991. εἶτ᾽ ἀερίους: εἶτα δὲ 
αὔρας ἸοΟΚΙαΒ, δ εἶτ᾽ αἰϑερίους Ὁ [} 
948, πάνϑ'᾽: πᾶν Τοτῦ. τοοίπι5 Υ αἵ. 
1π|0. [{ 901. τέ δ᾽ ἀρ Βυαποκίαβ: ΠΟΥῚ 
τί γὰρ, απο τονοοραπάππ [ὶ 90]. 
πλὴν εἰ: ναϊρο πλὴν ἢ || 9866. ἡμῖν: 
ὑμῖν Τ)͵οΌταραβ [ 912, τοι δὴ τῷ νῦν 
Ῥογβοπιδ: τοὶ τῷ νυνὶ {[|511. εἶτα 
βαρεῖαι: μᾶθο δηΐθ κατακρημνάμε- 
γαε ἰγδηβροηὶ νὰ] Βουρκῖαβ ἢ 980, 
ἐλελήϑειν Οοδοίαβ: ἐλελήϑει ἢ 984, 
εἰς ἀλλήλας: ἀλλήλαισιν Υ || 380. ἐμ- 
πλησϑεὶς: ἐμπλήμενος Οοβροίαβ [} 
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894, Βίτθρβίδαδθ {θα Ἡουηδη- 
πὰ5, οὗ 1ἴὰ οοα 4. ΠοΌτγϑθὶ; γα]ρὸ 
ΘοοΥδί5. οϑὲ [{999. πῶς: πῶς δῆτ᾽ 
Ἰουΐαπθ, δῆτ᾽ Υ [|Α401. “ϑηνέων 
ΟΥ̓ΒΟΙτ5: “΄ϑηναίων οἱ ϑηνῶν ἢ 

402. παϑὼν: ΠῸΥῚ μαϑὼν || 408, νὴ 
τὸν 4 ἔγωγ᾽: νὴ 4 ἔγωγ᾽ Υ, νὴ 4 το ατε θη ΜΠΗ ΟΣ ἼΣΤΕ, 
ἐγὼ γοῦν το]ίααϊ, τὸν Δ 6161 (ο- 
Ῥοία5 || 412. παρ᾽ ἡμῶν: δικαίως Τ.8- 
οΥίμπιβ [ 419. διάξεις ΟοὈοίαδ: δια- 
ζῇς Τωλουίϊαβ, γενήσει ΘΟα 1665 ΑτὐἹ- 
Β᾽ορμδηΪ5 {|414. εἶ γὰρ μνήμων [Δ 6γ- 
{1π5: εἰ μνήμων εἶ || 415. κοῦτε τι 
Τιαογίϊαβ: καὶ μὴ [| οὐϑ' ---οὔτε [Δ ογ- 
(ἰὰ5: μήϑ᾽ --- μήτε [|410.. οὔτε --- οὐτ᾽ 

᾿ ἀρίστων Τιλογίϊα5: μήτε --- μήτ᾽ ἀρι- 
στᾶν ἢ 411. καὶ γυμνασίων: κάδηφα- 
γίας Ἰιλονίϊα5 ᾿ 420. οὕνεκά Οο06- 
{ι5: ἕνεκέν [[|429. ἀλλο τι δῆτ᾽ οὐν: 
ἀλλ ἔτι δῆτ᾽ οὖν Ρογδβοηιῖβ, ἄλλο τι 
οὖν ἢ Ηαϊροτίθιηα [[| οὐδὲν Βροηΐ- 
Ἰοῖαβ: οὐδένα [[|.420. οὐδ᾽ ἂν σπεί- 
σαιμ᾽: οὐδὲ σπείσαιμ᾽ (ὐοθοίαθ [[| 499. 
ἀτεχνῶς (οροίαθ: χρήσϑων ἀτεχ- 
νῶς [| 440. τοὐμὸν (οὈθοῖαδΒ: τό γ᾽ 
ἐμὸν | 442. ῥιγῶν Ἠοϊπαογῆαβ: ῥὲ- 
οὖν ἢ δείρειν ϑδοΑίρου: δέρειν οἱ 

δαίρειν ᾿ 401. ματτυολοιχός Βοηΐ- 
Ἰοῖα5: ματιολοιχός 1011. νἱάθίαν 
Δ1.α ααϊὰ Ἰαΐοτθ || 451. 02, 60. ΧΟ- 
ΡΟΣ Βοϑῃίοῖιβ τὸ ΣΩΚΡΑΤΗΣ" 
488. ἢ ΠοΌταθαΒ: εἰ [| 480. 87. γϑοίβ 
δαβρθοίαί Κοοκία5 [| 489. προβάλλω 
σοι: προβάλω σοι ΗἸγ5ΟΠ]ρΊα5, προ- 
βάλλωμαί σοιῦΥ, προβάλλωμαι νι] δὸ 
[[ 011. οὕνεκα Βγτυποκίαβ: εἵνεκα οἵ 
ἕνεκα || 518. ὅτε: ἐπεὶ Ὁ || ὅ20. νιεκή- 
σαιμί τ᾿ ἐγὼ Ῥομίο5: μψεκήσαιμ᾽ 
ἔγωγε || ὅ28. πρώτην ΜΥΟΙΟΚοιαΒ: 
σιρώτους |] ὃ99. ὑμῶν δαιρρίαβ: ὑμῖν 
[ 98. σκυτίον οοα. Π)οὈΌτδ61:; σκύ- 
τινον Ὑ6] 14 πὶ [[καϑειμένον: καϑημ- 
μένον Ἰ)ΟὈταθαϑ [ θ02. τοῦτον --- 
μητέρα.: οὐ τὸν --- μητέρα; Ο6611ὰ5 
Μμοιη. 1, 420 [| ὅῦ3. πρώτιστος Οο- 
Ῥοίιι5: πρότερον ᾿ἰ, π᾿τρώτιστον το ]]- 
ααἱ [{ 08. ἀλλοι: τηϑ] μη ἄλλοι [[ ὉΤῦ. 
σιρόσχετε ΒΟΒΌΟΙα5: προσέχετε ἢ 
δι11. (8. πόλιν, δαιμόνων: πόλιν δαι- 
μόνων ὃϑ᾽ Οοβθοία5 [|ὖδ88. ταῦτα: 
σιάντα Ὁ || Ὁ92.᾽»ν τῷ δαυρρίι5: τῷ 
00. αὖτε: αὖ σὲ ΒοΥρ κα 5 [{614. σε- 
ληναίας : ἃ σεληναῖον οὕατη οο4. 1)0- 
ναοὶ {[|10. φησιν, ὑμᾶς δ᾽ οὐκ 
Βομί]οῖιθ: φησιν ὑμᾶς κοὐκ ᾿ 022, 

1,Χ1Π1 

τοι: γα]ρὸ ἢ τὸν || 098, ἢ περὶ ἐπῶν 
ῥυϑιῶν Ἠοντηδηητι5, ἀηῖ8. ἀΌΘΓΠὴ 
ῥυϑμῶν ἢ περὶ ἐπῶν Ἰοροθαῖαν, 

ἢ ἐπῶν ἡ ῥυϑμῶν Α || 047. τάχα ᾿κ615- 
κίαβ: ταχὺ || 002. νη τὸν Ζἱ᾽ νυ]ρὸ 
Βισορβίαααθ δβδβϑιρηϑίπθμη ΟΟΥ ΔΓ 
ἀραϊῦ ΗἸγβομὶρῖα5 [[| 007. ἀδιεκώτα- 
τον: ἀδικώτερον Ὁ ̓ὶ 00. ὀρϑῶς: ὃν- 
τως ΚΊΘΒΠΙ5. δίηρπι. 1, 421 { 6001. 
Ροβύ ὕπο πὸ νούβιι5 ΘΧ 1556 ρὲ- 
ἰαὺ Βομί]οῖπβ [| 002, ἃ: ὃ. Ε, ὅτε ο- 
θοία5 || 009. ἀλέκτορα: ναϊρο ἀλε- 
κτρυόνα || θ04. φέρ᾽. ὅπως; Ηου- 
ΤΊ ΠΠ 5: ΠὈΥῚ φέρε. πῶς; ᾿ 000. τὸν 
δ᾽ ἕτερον: τὸν ἕτερον δ᾽ (ο) οί [} 
009. σου: σοι Οοθοίαϑ [{0τ0. ᾿νεμιάτ- 
τετο )ΟΌΥΔΘα5: γ᾽ ἀνεμάττετο ἡ ΟἿ. 
ἰοΐαϑ νϑυββ δηῖ6 ΠΟΥ ΠΏ ΠῚ ϑίγθ- 
γῬϑίδαδθ ογαῦ;: Βουρίτιιιβ ἰσθρβίδ- 
ἀδ6 τὴν καρδόπην; γο]]α πὰ ΒοοΥδτὶ 
α6αϊ || 081. ἔτε δέ γε: ἔτε γε ΕΥ͂, ἔτι 
δή γε γα]ρὸ || 087. οὐκ ἔστ᾽ ἹζοΟΚία5: 
ἔστ᾽ οὐκ ᾿ 090. ἱκετεύω ᾽νταῦϑά γ᾽ 
ΠοΡτϑθαβ: ἑκετεύω ο᾽ ἐνταῦ ϑ ΗΥΑ, 
ἱκετεύω σ᾽ ἐνθάδ᾽ γὙ6 168 }} 199. οὐ 
δῆτ᾽: οὐδέν γ᾽ ἀπο οοαά. ΤΠ) οΌτδοὶ [} 
184. πλὴν εἰ: γι]ρὸ πλὴν ἢ || 140. ἴ9᾽ 
ἐγκαλύπτου ΟοὈθία5: ἔϑενυν καλύ- 
πτου || 144. κάτα: καὶ κατὰ ΒοΥΡ 5 
Ι τὴν γνώμην: τῇ γνώμῃ Ὁ δι (40 αὖ 
σὺ γτὸ αὐτὸ [| 90. δὲ ΗΠ ΘγμΔΠΠπ5: 
δὴ [ τ02, εἴλλε: ἴλλε τῆτι5. ΠΡου ἢ} 
τ00---τῶ, «φηΐο Ποἰβιρίαιη ΟΟΓ (15 
οὐδηΐ [|{Οὖὃ{τ0. ἀποστρέψαι: γα]ροὸ 
ἀποστρέψαις || 88. διδάξαι ἄν 
ΕἸ ΠΊ5161π5 Δα δῖ6α. 290: διδαξαίμην 
γα]ρὸ || {80.η»ν δ᾽ΊῚΚ οοἸκῖπ5: νῦν, νυνί, 
δή γε, δῆτα οοα 4. 8η δὴ τὸ Ὁ} 198. ἐγὼ: 
γὰρ ᾿Νοϊ ᾽α5]} 817. “6. οὐ: ναϊρο Ζία ἢ} 
810. τὸ Ὑ ΔΙοΚοῃδυῖαβ: τὸν [ 821. ἀρ- 
χαιικά Ἰ)ϊμἀογῆπδ: ἀρχαύχα || 828. τι 
αἀάαμπέ ΕΥ̓͂ ΑἸπαπο: οὔ τπηΐ Ρ]6- 
τίαπο [ ὃ᾽ Μαΐ.: δ᾽ σὺ γ6]14α] {{ 824, 
διδάξεις Ἰ)αποβίαβ: διδάξης || 820. 
νυνὴ Υ: νῦν δὴ ΠοΙδΙρίαβ, νῦν νὴ 
γα]ρο, νῦν ἢ, νυνδὴ ΗΔ οΥίβιη ᾿} 
821. ἔστ᾽ ἔτ᾽ Ἰζοοκῖαβ: ἔνεστιν ἵἰ, ἔστε 
να]ρο || 821. 28, ἀλλὰ τίς; δῖνος: 46- 
Ιοΐῳ ῬμΙαρΡρΙα86 ρουβοπδ Πθυϊηδη- 
Π5 ἀλλά τις 4ϊνος || 898. καταλόει 
Βοκκοῖαβ: καταλούει || 841. τοῦτον 
τί ὀνομάζεις: τοῦτον τίν᾽ ὀνομάζεις 
ΜΙ Β]ον. Μίποπι. 1, 421, τουτονὶ τίνα 
νομίζεις ΑΥ̓͂, τοῦτον τίνα νομίζεις 
γα] ρο, τουτονὶ τί νομίζεις Το ΙδῚ 188 

ἢ 
Ἷ 
ἢ 
Ε 



χὶν ΑΡΝΟΤΑΤΙΟ ΟΕΙΤΙΟΑ 

!| 8ῦ5. ἐτῶν: τῶν ἐτῶν ΑΥ̓Α, αυοὰ 
ἔοσνὶ ροΐοβέ ἀϑ]οἴο ἄν οατὰ ΑΥ̓ || 861. 1002. ἐστὶ ταῦτ᾽ : ἐστὶν αὔτ᾽ Ἐροἰδ5]- 
πιϑόμενος ϑυϊάαλθ: πειϑόμενος ἢ} ΕἸ " 1002. εἰπών: εὑρών ἢ 1069, 
802. οἵδ᾽ : οἶσϑ᾽ ἸΚοοκίτ5 { 8069. κρε- δ αὐτὸ ῬογΒοηπ5: διὰ τοῦτο ᾿ 1066. 
μαϑρῶν οὔπω: κρεμαϑρῶν οὐ νὰ]- Ζία Ἐ]πλΒ] οἶδ: Ζὲ οὐ Π 1018. πό- 
8ο, χρεμαστρῶν οὐ ΒΘπη] οἶα ᾿ ἐν- τῶν : τη] τὴ ποτῶν [1 ΤΟτῦ. φύσεως: 
ϑαδί: ἐνθάδε ἢ 812. ἴδιον: να]ροήλές φύσεος ΒΘΗΕ]οῖτ5. Π 1108. βενούμε- 
ϑιον ἢ 810. καίτοι: καίτοι γε ᾿ || 889. νοε: ΠΡΥῚ κινούμενοι ᾿ 1109. οἷον 
ξογίαββο οχ 118 σϑρϑίϊαβ [| 884. ἰὴ Τα] πι5: οἵαν [ 1110, οἵαν: οἷον 
τῊΔ βρη Ροβαΐ, αὖ γο]αἰξ τᾶτῃ Π)0- ΗΥ̓͂ [{Ά1115. δ᾽ ἃ Ηαϊθοτνίβιμα: ἃ ἢ 
Ῥτδθιι5, 6 ἀδοβέ ἴῃ οοα . πΠΟΠΠ1}}15 1110. τῶν δικαίων: τοῦ δικαίου Οο- 
||: 884 δὲ 85. βθο αι Βουρ ῖα5 Ι 881. Ὀϑέαβ || 1119. τε καὶ τὰς Οὐγδ 65: τε- 
ἐγὼ δ᾽ ἄπειμι ΒΘΒΆ]οῖπι5 : ἐγὼ δ᾽ ἀπέσ- κούσας ἢ 1122. προσεχέτω πίε Βοπί- 

ΕΥ, καὶ τοῖς νόμοις καὶ ῬΟΥΒΟΠᾺ5 “ἢ 

σομαι ΑΝ, ἐγὼ δ᾽ ἀπέσομαι τΘ]1α αὶ, 
αὰδ6 νουθᾶ οαπηὶ γ]ρῸ ϑίσθρβιαὰθ 
τ θα δηΐαγ, ΘΟ Δ. Ἀ5βσ δ [ἃ 6558 
να Βοουῖαβ ᾿ νυν ΠΙΠἀονῆμπβ: νῦν 
Ε,, δ᾽ οὖν νι!ρο, γοῦν ΑΥ̓͂ ἁΙπαπο ἢ 
901. ᾽γὼ αὔτ᾽ ΗθηΙηΔηπι5: γ᾽ αὐτὰ 
Τὶ, ταῦτ᾽ το] 411} 918. μολύβδῳ Βταη- 
οΚίαβ: μολίβδῳ ἢ 910. διὰ σ᾽ οὐ Ηοτ- 
τη ππ5: διὰ σὲ δὲ ᾿ 918, γνωσθϑήσει 
τοί Ηουτηδηηῖ5: καὶ γνωσϑήσει να]- 
80, γνωσθήσει ἘΝ ᾿ 920. ὦμοι σο- 
φίας: ἄγαμαι σοφίας ΚΟΟΚΙ5 || 929. 
οὐχὶ --- ὦν.: ἡ σὺ --- ὦν; ΤοΡταΘα5 
ἀπ! απίον [[ 998. κλαύσει, τὴν χεῖρ᾽ 
ἢν ἐπιβάλλῃς: κλαύσει, τὴν χεῖρ᾽ ἐπι- 
βάλλεις 56}0]. πηρίτϊοιιβ, κλαύσει, εἰ 
τὴν χεῖρ᾽ ἐπιβάλλεις ΒοΥρκίαβ. ρᾶ- 
ΤΟΘΙΉΪΔΟΟ 5] ΟρΡτ5 δϑέ, Ροβϑβδὶβ ροῃ]- 
ΟΟΥ6 κλαύσει τὴν χεῖρ᾽ ἐπιβάλλων 
948, ὑπὸ τῶν γνωμῶν: τῶν γνῶμε- 
δίων ἡ || 902. ᾽γενόμιστο Βτυυηοκίπ5: 
ψενόμιστο ἢ θθῦ. ἁϑρόους: να]ρὸ 
ἀθρόους || 900. αὐ: ἂν Ἰζοοκίαβ ἢ 
9608, ἐντειναμένους: ἐντυναμένης Ἐ,, 
ἐντειναμένης ΗΘΥτηδη πηι | 911. ἐπε- 
τρίβετο: ἐνετρίβετο Ὁ || 10. ἐρασταῖ- 
σιν ουρίαδβ: ἐρασταῖς ᾿ 911. ἠλεί- 
φετο ΟοὈροίαβ: ἠλείψατο || 982. ἀ»- 
νηϑον ΤΙ ΠΘΠΟΥῆπ5: ἂν ἄνηϑον οἵ 
ἄνηϑον ἢ 980. μαραϑωνομάχους: μα- 
ραϑωνομάχας ᾿ δῖ. ἱματίοις προ- 
διδάσκεις Υ οὐ Μαΐ,, ἑματίοισι διδά- 
σκεις Ρ] σα [|| 989, τὲς ἀπ ἰδ η του 
Ἡοτγιηϑηλῖ5: τῆς [| 990. μέλλει Ἐοὶ- 
φῖαβι: μέλλεις ᾿ ΙΟ0ῦ, καδήμιαν οο- 
αἴσθ5 ᾿| 1001. μίλακος: σμίλακος ΗΝΥ͂ 
! 1012. λευκὴν: Ῥτγαθβίαξ ξογίαμββθ 
ἰαμπιρὰν, ἀποα Βαροπξ οοαᾷ. 4]1- 
ααοί ἢ 1029. ἀναπλήσει: σ᾽ ἀναπλή- 
σει τϑοῖθ οοδα, ρατοβ [ 1040. τοῖσιν 
νόμοις ἐν ἸΚΟΟΚΙΙΒ: καὶ τοῖσι »ό- 
μοις καὶ να]ρο, τοῖσε νόμοισε καὶ 

Ἰοΐπαιμη || 1181. καί μου: σαϊρο ἐμοῦ ἢ} 
μέτρι ἄττα Ῥογβομιβ: μέτριά τε 
ΒΥ, μέτρι᾽ ἄτα 4111 { 1141. καὶ δικάώ- 
σεσϑαι ἸΚαβίοτιιβ: Ὠ15] ρυδθϑίαί κἂν 
δικάσασθαι, Ἰἰθτὶ καὶ δικάσασϑαι ἢ} 
1149. μειιάϑηκέ γ᾽ Οοθοίαδ: μεμιά- 
ϑηκεν {[1109, τὸν υἱόν ΠΟΥ 5: 
"τὸν υἱόν σου ΑΥ̓͂, οπτπαπΐ το] αὶ ἢ} 
1110. ἐστὶν ἀττικὸν: ἐστὶ τἀττικὸν ὁ 
1 119. ἡμέρα ναϊροὸ οαπὶ ῬΒΙαΙΡΡὶ- 
᾿4δ6 νϑῦ 15 σοὶ πποίαμι δέγορβία 88 
ἀράς Ο66}1ὰ5 Δίηθμ. 1, 422 || 1182. 
'γένοιτ᾽: γένοιντ᾽ ΕὙΪΕΖΒΟΗ 5 || 1189, 
γένοιτο: γένοιντο ΕὙἸ(ΖΒΟΙμΐα5 [ 1184. 
αὑτὴ: αὕτη ΗΥ͂ οτία556 τοῦ ἢ 
γένοιτ᾽ ἂν: ἴτιο γένοιτο [| 1192. προσ- 
ἐϑηχ᾽ ἩΪΒΟΒΙρΙα5: σπροσέϑηκεν ἢ} 
1194. διαλλάττοι»ϑ᾽ ἩϊγΒοΒΙρίαΒ: 
ἀπαλλάττοινϑ᾽ [ 1298, χόας ἘΠπ15- 
Ἰοῖα5: χοᾶς οἷ χοὰς} 1940, ἀποδώσειν 
σοι δοκεῖ: ῬοοΥ 5 Ραβίαθ οσοπεϊππα- 
νἱΐ, απ δηΐθα ἰθβι15 νουθα Θϑβθηΐ 
5168 Ἰῃ ΘΥΓΟ ΕΟ Π6 Βουϊρία οὗ μοι, 
αποα οἔϊατη κα Βα θοῖ, Ροβιΐο Ρ1Ὸ σοε 
|| 1202. τί δ᾽ ὅστις: ἴτηο τί δ᾽; ὅστις [} 
12τῦ. οὐκ --- ὑγιαίνεις: ἤδδο ξοτί. 
ΑἸηγηΐδο 5απέ ἢ τί δαί: ξογβϑῃ ἑαΐ 
ΒΟ. Ομ θη. Ια ΒοααΘηΓθι15 
δίσορβίβ νϑυβϑιθι5 ΘΟΒΪΠΠσΘῃ- 
ἄσπῃ [[ 1210. ὥσπερ: ὠνερὺ [| 1211. 
προσκεκλήσεσϑαί γέ μοι: προσκε- 
κλῆσϑαί μοι δοκεῖς ἈΝ [|198ὃ. μοι: 
γοῦν Θχρθοΐαθδμ [ 1280. ἀπόδοτε 
ΕΥ: ἀπόδος γε τοϊϊαπὶ. ἔοτέ. ἀπό- 
δος. τί τοῦτο δ᾽ ἔσϑ᾽ ὁ τόκος; ἢ ϑὴη- 
οίον; [1290. ἀποδιώξει ἘΠΠπΙ5] 615: 
ἀποδιώϑξεις ᾿ 1904. ἐξαρϑεὶς ἘθΙΒ]- 
ἴὰ5: ἐρασϑεὶς || 1908, τε Δααϊαϊέ 
ΘΥΠΊΘ ΠΠ18 [{1910, λαβεῖν κακόν τι 

ΗοΥΔ 15: τε κακὸν λαβεῖν || 1812, 
ἐζήτει: ἐπεζήτει ἈΥ͂ || 1847. ᾽πεποί- 
ϑει υαγοβῖαβ: πέποιϑεν οἱ πεποί- 



π ἥ 

ΨΕΞΡΑΕΚ 

ϑει Β ! 1549. ὅ0. δῆλόν γε τάἀνϑροώ- 
που ᾽στὶ τὸ λῆμα γα] δῆλόν γέτοι τὸ 
λῆμα τὸ τάν δρὸς Ηδυπιβ μηδ, δηλόν 
γε τὸ λῆμ᾽ ἐστὶ τὸ τἀνδρὸς Βομηοῖαβ, 
δῆλόν γε τὸ λῆμ᾽ ἐστὲ τἀνθρώπου 
γυ]ρο, δῆλόν γέ τοι τἀνδρὸς τὸ νό- 
ἡμα Ἐκ οὐκῖας [ 1902. χρὴ δὴ: γα] ρῸὸ 
ἤδη ! 1950. Κρῖον ἨΘΥΙΠΔΉΠ5: κριὸν 
Ι 1000. χρῆν σ᾽ ἀράττεσϑαι: γα]ρὸ 
χρῆν σ᾽ ἄρα τύπτεσϑαι Ι 190ῦ. εὐθὺς 
εἶπεν: εὐϑὺς οτη. , πηἀ6 ΒΕΥΡ ΚΙ α5 
εἶστ᾽ ἐκεῖνον, ἀ6] οἴο αι6Πὶ οὐδ πὴ ὙΠ Ιη- 
ἀοΥῆαπϑ βαβρθοίαν νούβα βοαπθηΐο: 
απ ροβύ 1904 οππη ΟΠ Θ Ζ10 ἔγϑη8- 
Ῥοβαϊ Κοοϊῖιβ, ΡῬγΟθΆΌΠ1Πι5. ροβί 
1908 ἘτῚ ΖΒ] 5 Δα ΤΊΙΘ5πι.}. 498 
1800. πρῶτον: πρωκτὸν ΕὟ. ἤ]ημοτ: 
Βομίαβ ἢ 187]. ς ἔθέυν εἰ ΠἰΠαοτνῆμ5: 
ἐκίνει ἢ 1818. κατ᾽: κἀγὼ γα]6Ὸ, καγ᾽ 
Ἑ [| εὐϑὺς ἐξαράττω: ΔΩ ϑξως 
ἀραττωΐ 15τ4. κἀσχροῖσι: καί- 
σχροῖσι ἢ κτ᾽ ἐντεῦϑεν: κἀντεῦϑεν 
οἵὐ»» πΟΠΠα]]] ΠῸῸῚ » 80 καὶ τοὐντεῦ- 
ϑὲ :ὦ ἢ} 1τῦτο, 
ΕΟ ΟΣ Βαϊίπιδηηαδ: τυπτήσο- 
μαι ἢ 1984, φράσας (οΡεία5: : ὌθατΟΙ 
[ 1985. προὐσχόμην: προὐχόμην ἢ 
1401. τὸν νοῦν μόνη ῃ ΒΟΒΕΙοΙαΒ: μό- 
» τὸν γοῦν ΡΙδυίαο, τὸν νοῦν μου 
Υ, τὸν νοῦν μόνον π ̓  1402. ἡ Τ1α- 
ἀονῆπδ: ἦν 1 1411. ἐστιν εὐνοεῖν: 
ἐστ᾽ ἀντευνοεῖν ΟΟὈΘία5 ||; 1412. τύ- 
στοντ᾽ Βυυποα5. ΟΧ 580 οοαΐοο, 
τύπτειν τ᾽ νυϊσο, τύπτειν δ᾽ Υ, τύ- 
στειν Ἀ, απο τϑοθρίο ΚΚ οὐ κῖπβ 1411. 
εὐνοοῦνϑ᾽ ΒΟΙΙΡΒΙ ἢ} τόδ᾽ ἐστὶν Βοηΐ- 
1615: τοῦτ᾽ ᾿ ἢν "1418. τὸ σὸν μὲν: 
ψα]ρο τὸ μὲν σὸν [|1418. ἢ νέους τι 
ἸΚαβίοταβ: ἢ τοὺς νέους οὐ 7 ἢτοὺ σνεώ- 
τέρους ΘΟα1065, τοῦ νέου ᾽στὶ Βουρ- 
Κὶπι5 5} 1421. ϑεὶς τουτονὶ: τιϑεὶς τοῦ- 
τονὴν ΠΥ ροίίοτο5, ϑεὶς τοῦτον ἣν 
ΤΘΠΙαπὶ, τοῦτον τιϑεὶς ἨΘΥΙΠΔΠΉτΙ5 
! 1425. εἴχομεν: ἐλάβομεν (ΟὈΘίπι5 [᾿ 
1421, ἀλέκτορας Βοίῃϊα5: ἀλεκτρυό- 
γας || 1486. τεϑνήξεις ΤΠ) ανγο5ῖπ5: τε- 
ϑνήξει οἵ τεϑνήξῃ "1445. τέ δῆτ᾽ ἂν 
ἢν τὸν ἥττω ἔχων: τί δ᾽ ἣν ἔχων τὸν 
ἥττω λόγον γα]65ο, τί δῆτ᾽ ἂν ἔχων 
τὸν ἥττω λόγον ἡ τί ΡῈ ἀνέχων 
τὸν ἥττω Ἐὶ 5ῖη6 λόγον, τί δῆτ᾽ ἂν ἣν 
τὸν ἥττω λόγον ΠΥ Δ ΠΠιι5 Ι 1448. 
ἢ ταῦτ᾽ ἣν Κοοκιαβ: ἢν ταυτὶ 1 1450. 
ταῦτ᾽ οὔ μοι: ἃ ταῦτά μοὺ (.. 6. μοι 
οὐ)ῦ [| 1408. ὅντιν᾽ ἂν ῬοΙβοπαΒ: 

Αὐϊϑιορ)νατῖδ υοἱ. 1. 

ΤΧΥ 

ὅταν τινὰ ἢ 1406. μετελϑὼν Ηοτ- 
ΘΒ Πηπ5: μετ᾽ ἐμοῦ γ ἔλϑ᾽, μετ᾽ ἐμοῦ 
γ᾽ ἐλϑὼν, μετ᾽ ἐμοῦ ἐλϑὼν 9061- 
665} 14τ0. οὐκ ἔστ᾽ οὔκ: οὐκέτ᾽ ἔστ᾽ 
Ῥουβομιῖθ! 1412. τοῦτ᾽: τότ᾽ Βοηί- 
Ιοἴπι5 {[141τ9. διὰ: Δία ΒΘπί]οῖα5 1} 
τουτουὶ: να]ρο τουτονὶ || 1414. 46- 
Ἰονις ΘΙημἀοτῆπδ || 1498. 90. 91. 99. 
ΠΟ 5 ΘΟ βι15 πηΐ Θ᾽ ἀθπη 8 αἸ5ΟΙΡα]Ὸ 
ἀἘΣ ΕΠ Βεουρκίαβ, απ οδἔδτη 
1500 ΟΜ Δουθρπομτΐ ῬΥΟΡΑΡΙΠΙΘΥ 
αἸοΙ ρα! αι 5 Ὀ5Έ π10}} 1008. 9. πᾶ 6ο 
γα]ΡῸ οαμ ίγορβίαβ οὐϑίϊοπθ 
οοπϊπηοία ΔΙΟΤΘΟΓΙΟ Δββιρηδηῦ ΠΥ, 
ΘΠοτο ἀοαϊ Βοουῖαβ, Θ[18Πὶ ΑΠ1ὰ5 
1116 νἱὰϑ5 ἐθηΐδῃ8 ἢ 1510, εἶναι ΜοΘθ- 
ΓΙ5: ταν, 

ΨΈΞΡΑΕ 

Υ. ὃ. πρώφειλες ἨδΙΔΑΚΟΙΒ: 
προοὐφείλεις ΕἸΠΊΒΙΘῖπΒ, προύὔφειλες 
οΟαΙ665 ἢ 0. γ᾽ ἐμοῦ: γέ μου τηᾶναὶ]ΐ 
ΠΙΠΔοΡἤαΒ "ΠΤ. τοῖν: φΟα 665 ταῖν ἢ 
ἤδη: ὕπνου Υ, υπνου Ἀ, ὕπνιόν Τὰ- 
γ ΘΙ ΪΖΙτι5., χυσά ρῬτοθαπα στη Ι 8. ἡ 
Βουρίοναβ: ἢ || 14. ἀληϑῶς Ρογ Ἰη- 
[θυτορ ΟΠ 6 ἀ Δ ΠῚ Χαητμΐδο (ἱ- 
Βαϊ: ΠΔΙΠΆΙΚΟΙτ5 [ 16. κάταπεῦ ε τ 
νον Βυαποκίαβ: καταπτάμενον ἢ 21 
σ΄ὥς δὴ απίο ΒΘΗΓ ΘΙ Τὴ Θοβίδ6 ΘΓ αὐ 
Ἰ προερεῖν, προσερεῖ γ6]1]πϊ, στρο- 
τενεῖ (οθοίαθ. Δα οἵαΐ. Ὧ6 «τία 1ῃ- 
ἴοτΡτ. Ρ. 60 22. ὅτι: τί Οοθοίαβ 
20. τοιοῦτ᾽: δῖα Ε]τΊ5]61ππὶ τοιοῦ- 
τον, αποα τϑνοοδηάαμπι ἢ 20. ἔσται: 
ἐστι Ἡδιηκουῖβ, ααἱἰ οὐ μὰ τοὺς 
ϑεοὺς ΟἸΠῚ ΒΘα ΘΗ Ὲ5 ΧΑΒΓΠ86 
γΘυ 15 Θομἰπηχὶ ἢ 27. γέ τοῦστ᾽ [)1η- 
ἀονῆϊβ: γέ που ὕστ' σα]ρο, γ᾽ ἔτ᾽ 
ἔστ᾽ ἨδιλδΚουιϑβ [|| 96. ἐμπεσπρημένην 
Ἧς; ἐμπεπρησμένην Υ, ἐμπεπρησμέ- 
γῆς το] ααὶ, ἐμπεπρημένης ΒεοΚ- 
Κοιὰ5 Ι 98. τοὐνύπνιον: τοὺ γυπῦν ίου 
Οοθοίαϑ [ 48, γιγνόμενος: γενόμενος 
οί 15 ! ὃ. οὕτω σ᾽ ΟΘ 6 15 Μη πη. 
Ι, 425: οὕτως [] 0. πρότερον: προῶ- 
τον ΚΥ} 61. ἐνασελγαινό όμενος ΗοΥ- 
τηδ παι Ἔ οἱ ὈΙπα Ια: ἀνασελγαι- 
νόμενος ἢ 62. ἔλαμψε: ἀνέλαμιψε 0: 
Ὀθίπ5 ] 0. ὑκῶν: ἡμῶν Ηιη Κουῖι5 
Ι 08. ἄνω Ἡθυιτηδηπι5 ἕ: ἄνω || τ4-- 
84. ρουβοηδβ αἰ δε ηριιηΐ 111 Δ}Π6 
[α 558. αὶ οπληΐα ππὶ ΔΤ ἶδ6 {ν]- 
θαοτγοηΐ ἀἸοἐ ΒΟ ΠΟ] βίο [Π {{. ἀηΐθ 
ἢ. ν᾿. οχοϊαἶββα ϑ'οβίδθ' νουβατη ἴἢ- 

Ε 



ΧΥῚ 

(6]Π16χὶῦ Βονρκίαβ || 17. ἀρχὴ 1) ο- 
Ῥταθαβ: ἀρχὴ ἢ 86, εἰ δὴ ᾿πιϑυμεῖτ᾽ 
ῬΟΥΒΟΠΙΙ5: εἰ δ᾽ ἡπειϑυμεῖτ᾽ || 90. κα- 
ϑίζηται: καϑέζηται Βονρκῖαβ {{ 94. 
τὴν ψῆφον φέρειν Ἡφυτηδ πη ἥ: τὴν 
ψῆφον ἔχει» γ᾽ Υ, τὴν ψῆφον γ, ἔχειν 
να]ρο, τὴ» ψῆφον κατέχει» ἨἸ ΒΟ Ϊ- 
ἴὰ5, τῶν ψήφων ἔχειν ΠΟ ΌταθαΒβ ἢ} 
τ. ἣν Βοπί]οῖπι5: ἂν || 98. υἱὸν ΕΥ̓͂ : 

τὸν να]ρο, τὸν τοῦ Βοπί]οῖα5 [ 100, 
ὡς Ἠδιπάκοταβ: ὃς [|10Ὁ. προσισχό- 
μενος Ἠ]γβοΠΙρΙαβ: προσεχόμενος ἢ} 
111. ἴο νϑυββ Ιθρϑρδίαγν ροβέ 190 
! φρυαγμοσεμνακουστίνους ἈΥΟ: 
φρυαγμοσεμνάκους τινὰς ϑυ]αἃ5, 
ὀφουαγμοσεμνάκουστίνους ΑἸα. οἵ, 
οοαά. ποηηὰ}}} | 122, δὴ δὲ: δῆτα 
ΕΥ̓ αποᾶ τοροποπάπᾳπι ᾿ 130. ἐξε- 
φρείομεν: ἐξεφρίομεν ΤΑΥ͂, ἐξεφροῦ- 
μεν ἄν ῬοΥβοπιιβ. 8 ἐξέφρει μόνον 
Ι 195. ροβέ πηο νϑυβαπὶ ἴῃ 110 115 
Ἰαριδαν αα θη ροϑιϊ 111} 196. ἐγ 8η5- 
Ρομὶῦ ἢ. ν. δηΐθ 198 Ηδιμδκοσαβ ἢ} 
141. οὐ γὰρ ἐρρήσεις ἩθΥυΙηΔη 15 
οὐ ιηαογῆμπδ: οὐκ ἐροήσεις ἢ, οὐκ 
ἐσεροήσεις ΥΘΊαα1], οὐκέτ᾽ ἐρρήσεις 
ΕΠΙ5161ὰ5 [ 149. νῦν: τηΔ]}π γνυν» [} 
100. ἕτερος: ἕτερός γ᾽ ἈΥ͂ αποα το- 
Ροπθηάμᾳτῃ [ 102, ὅδὲ δαἀαϊαϊ Ηοτ- 
ΤΩ Δ Π115 “, γα] σῸ σταῖ, αποα ΟΡ ΪΠῚΪ 
ἸΠΟΥῚ οτηϊζίαηῦ [| ὠϑεῖ ΗΘτλδηηι5 Ξ: 
ὥϑει}} 184. μοχλοῦ ἩδτΠΊδημι5 Ξ:, 
μοχλοῦ, ᾿ 100. φύλατϑ᾽ ἘΠ 5] 65: 
φυλάττεϑ'᾽ ᾿᾿ 100. ἀποσκλὴν ἂν: νὰ]- 
8ο ἀποσκλῆναι 102. ἔκφρες Βαίί- 
ΤΠ η85: ἔκφερε ἢ 11. ἵνα ϑᾶττον: 
ἵν αὐτὸν Καὶ 110. «ὕτη γ᾽ ΗϊγΕΟΙΪ- 
ΕἾ: ταύτῃ γ᾽ {[111. ἔξαγ᾽ ἔνδοϑεν 
ὑοθοία5: ἐξάξειν δοκῶ ἘΠτΡΩΒ] 6 π5, 
ἐξάγειν δοκῶ ἸιΌνὶ || 18. νουβὰβ οου- 
γαρίαβ || 180. φέρεις: φέρεις γ᾽ ο- 
Ῥγᾶθαβ δα Αγνγο5 1618 || 189. ἴδω. ναὶ 
τουτονί ΒοοΙαθ: ἔδωμαι τουτονί 
Εν] 1 185, ““ποδρασιππίδου ἘΠπῚ5- 
Ιοἷπ5: ἀπὸ Ζρασιτπτίδου ᾿| 186. Οὐτις 
ἃ τὸν ΖΔ οὔτι: οὔτοι μὰ τὸν Ζ 

Οὐτι ΕΥΪΖϑο μα || 190. ἡσύχως ἘΥ͂, 
ἥσυχον το]ϊααὶ [[191. μαχεῖ ΒΕΚΚΟ- 
ΤαΒ: μάχει [ 198, κεκλῃμένης: οο4α. 
κεκλεισμένης 202, προσκυλῖσον Οο- 
Ῥοίι8: προσκύλιέ γ᾽ ΠἰὈτὶ, γ᾽ Ομ τ- 
εὖ Ηὶ || 203, βωλίον Βεοτρκία5: βώ- 
λιον ᾿ 2017. στροῦϑος ἸΡΑΕ ΤΑΣ ἔρμα 
στρουϑὸς || Ὡ0Β, μοι: μου ἮΥ͂ οἱ 5α]- 
485, 8ὴ ποῦ ὃ || 211. νῦν --- γάρ Ἐοϊ- 

ΑΡΝΟΤΑΤΙΟ ΟΕΚΙΤΙΟΑ 

βἰρίαβ: γὰρ --ο νῦν δὲ γοῦν --- γε 60- 
ἀἴ665, τἄρ᾽ ---πα͵νῦν τοοία ΓΘ ῃ ΠΡ] 5 ἢ 
220. μελισιδ --- ϑια]α45: μελησιὸ ---- ἢ 
294, ᾽νταυϑὶ Χάβης ϑ᾽ ΗδιλΆΚΟΓΙαΒ: 
νταῦϑ᾽ ἢ Χάβης || 242, οὖν: γοῦν 
Ἡουτηδηπι5 ἢ ̓ 244. ἠδίκηκεν Βοτρ- 
κὶὰβ: ἠδίκησεν ἀλλὰ ῬοΥΒΟΠΙΒ: 
ἀλλὰ γὰρ || 248 .---τ2. ἀ6 Ἰπίοτροϊα- 
{1Οη]0 15 ΠΟΥ ΠῚ ὙΘΥΒΙΙΠῚ ἴῃ ΘΟΟα]οΙ- 
Ὀὰ5 ποῸη δἰηθέ ἀἴοοσο ροβί Βυαη- 
οκίατμῃ [[ 251. παϑὼν: να]ροὸ μαϑὼν 
! 254. αὐ ϑις: αὖ τοῖς ΚΊΘ] 15 ΜΏρτη. 
Ι, 424 || 258. αὐτοί: αὐϑις ΊΘΗ]αΒ5 ἢ} 
209. μάρμαρος ἨρτΔΠΠῈ5: βάρ- 
βαρος Υ, βόρβορος το]ῖααὶ || 268. 
τϑοία ἀο]οΐ ἢ. ν. Οοθϑίο ργυαθθαηΐθ 
ΗδιηδΚοτὰβ || τοῦτ᾽ ἡ ΕἸοΥ. ΟΠ τ βέϊα- 
Ππι5: ἢ τουτὶ οἷ γ᾽ ἢ τοῦτο ποιεῖν: 
ὁ ζεὺς ἀἀαἀπηΐ εὖ Ι| 264. μή ᾽στὶ: γ᾽ 
ἐστὶ ἩδιηΆΚοτιβ ᾿᾿ πρῷα ῬΟΥΒΟΠΙΒ: 
πρώια ᾿ 2θῦ. βόρειον: ϑέρειον Ἠδᾶ- 
τΆ ΚΟΥ || 907. ὡς: ὥστ᾽ (οοίαθ ἢ} 
212. ἑρπύσῃ ΤΊοΥ 65 ΟΠ ἸβεὩ πΠιι5: 
ἐξερπύσης ἢ 214. ἀπολώλεκεν Ηροτ- 
Δ ΠΠα5: ἀπολώλεκε || 210. προσέ- 
κοψ᾽ ἐν Βοηί]οῖαβ: προσέκοψεν [} 
τ]. εἶτ᾽ ἐφλέγμηνεν αὐτοῦ: λίϑῳ, 
εἶτ᾽ ἐφλέγμηνεν ἩΥγηΔΠΠι5 Ξ, απ 80 
81 γϑῖὰ διηΐ, ΡτῸ ἐφλέγμηνεν, ααοᾶ 
βΒθοιηα ὈΤΘΥΙ αἸοἱ ποὴ ροίαϊξ, τηϑᾶ- 
11πὶ ἐφλέγη μέν, οαἱ ἀθίποθρβ βέγι- 
οἴατα Ρα]α] πὴ πγαίαΐα ᾿ηου ἐὰν καὲ 
281. ὕπαγ᾽ ὦ παῖ ὕπαγε τἀὰ. Ηοτ- 

ΤῊ Πητι5 Ἔ ̓| 282, χϑιζινὸν Ἠδτηδη- 
ητ|5: χϑεσινὸν || 289, 84, λέγων ὡς 
καὶ ἩΘυτΔηΠα5: καὶ λέγων ὡς ᾿ 291. 
ἐθελήσεις τί μοι οὖν ὧ: ἐθέλων γ᾽ 
εἴτι μοι ὠνεῖ ΚΊΘὨ] 5 ΜΏρη). 1,424 
Ι 297. παππία Βοηῃί]θῖαβ: παπία ἢ 
299. κρέμαισϑε Ἰ)οΌταθαΒβ: κρέμεσϑε 
Υ͂, κρέμοισϑε τοϊϊααὶ || 2990. οὐ τἄρα 
ΕἸπιβ]οἶαβ: οὐκ ἄρα γα]ρο, οὔτ᾽ ἄρα 
ΒΕ [ 802. α ἔ δααϊαῖϊ Ἡδτγιμδηπηὰβ ἢ} 
908. ἑρὸν ἩΘΥηδηη5: ἱερὸν ἢ εἰπεῖν 
Δα Ἡουπδηπιβ ἢ 909. ἀπαπαῖ 
(ἀπαπαὶ Ἰθτ1) φεῦ ἴῃ ΘΟ οΙ θὰ8 56- 
Π16] βουϊρίιμη ἀαρ] αν Ἡδυτηδη- 
Π1|5 || 9511. δὴ: σαϊ]ροὸ γε, τηθ] 5 τὸ 
Οοροέαβ || 518. ριιοσὶ ουδὲ δηΐθ ὕο- 
Βδίαμ ἢ} 814. ἀρ᾽ ὦ ϑυλάκιόν σ᾽ Ηοτ- 
ΤᾺ ΠΠ5: ἄρα σ᾽ ὦ ϑυλάκιόν γ᾽ || 516. 
τήκομαι μὲν: κατατήκομαι ΗΘΥΤΊΔ- 
ηὰ5 [| 318. ἐπακούων Οοθοίαδ: ὑπ- 
ακούων ἢ! 8519. ἀλλὰ γὰρ οὐχ οἷός τ᾽ 
εἴμ: ἀλλ᾿ οὐ γὰρ οἷός τ᾽ ἔτ᾽ εἴμ Ὀϊη- 



ΥΕ 

ἀονῆπ5 [| 929. Ζεῦ ἴῃ 110}15. 5616] 
Ῥοβίξατη ἀπ ρ] σαν! ῬΟΥΒΟΠΙΙ5 ἢ μιε- 
γαβρόντα Εοἰβκίαβθ: μέγα βρόντα 
πον], μέγα βοοντήσας Βιμάοτῆαβ ]} 
9948. οὐ ὑνταῦϑά σ᾽: ὁ ταῦτά σ᾽ γι]ρὸ 
339. ἢ τίνα: να]ρὸ τένα || 5425. δη- 
μολογοκλέων: : δεινολογοκλέων ΗοΓ- 
ΤΩΔΏΠ5. 88 μισολογοκλέων οἱ 
οἷο ΗΔ] θΘΥἰβπιὰ Ι δ᾽ δααϊαϊ Ἠοι- 
τηϑηη5:" [[949. σύ τι: νὰ 
941. τουδὶ Βταποκία5: τοῦδε [[ 548, 
σἂν ἂν ΒΘμΕοΙα5: πᾶν || 800. δεαλέ- 
ξαι ΘΧ ἨΘβΥοΠῖο Ἡδυϑηπιι5: δὲο- 
ρὐξ ᾽ξαι [[90ῦ. καὶ νῦν: καινὴν Ὁ || 866. 
τάχιστ᾽ ΕἸΟΥΘη5 ΟΠ ΙΔ ηπ|5: τάχι- 
στα "} ϑ18. τοῖν ϑεοῖν: ΘΟ(1065 ταῖν 
ϑεαῖν οἵ τῶν ϑεῶν |] 888. ἅπαντ᾽ ἐκ- 
καλέσαντες Οο᾿οίιθ: ἅπαντες καλέ- 
σαντες ᾿ ὅ8ῦ. μανϑάνετ᾽: μέμνησθ᾽ 
ΒΘηί!οῖι5 [ 589. οἷσπερ: ὥσπερ Ὁ: 
Ῥοίπϑ || 994. παρὰ: πρὸς ᾿ι65010 6415 
! οὐρήσω μηδ᾽: οὐρήσομαι οὐδ᾽ Οο- 
Ροϑίαϑ [[990. δεαδὺς ἔλαϑεν ῬογΒοΠι5: 
διαδύεται ἸΙΌΥῚ, διαδύεται αὖ 1)1η- 
ἀονῆαϑ [| 991. μεάρ᾽ ἀτ' δρῶν Ρουΐβο- 
Πὰ5: μαρώτατε γα]ρο, μιάρ᾽ οὗτος 
Ἐοἰβι σία Ι 899. πρύμνην ΕΠΠΒΙοἰα5: 
πρύμναν ἢ 400. ὁπόσοισι ΕἼοτν. Οἢν]- 
ΒΔ πτ5: ὁπόσοις οὐ ὁπόσοι ᾿ 401. 
Χρήμων: Χρῆμον ΠΙπαονῆιϊι8 [ 401. 
ΤΣ ὀξύ: ἐντέτατ᾽ ὀξύ γ]Ρο, 
ἐντέταται ὀξύ Ποντδηηι5 Ξ [| 410-- 
19. μᾶθο ᾿παϊοαία ἴῃ ΔΗ {5 ΤΌ ΡΠ ἃ 
ὉΠΪὰ5. γΘ 5115 Ιασπηδ ΗΠ ΘΓ ΠΊ Δ Π 1115 ἢ ἐ 
1τὰ Θοηϑίϊτα! καὶ κελεύετ᾽ αὐτὸν 
ἥκειν ̓  ὡς ἐπ᾽ ἄν δρ᾽ ὁλού μενον, [ με- 

εἰσέφερε Ϊ 414. μὴ δικάζειν θεῖε 8 η- 
πτι5 ἢ: εἰς χρὴ μὴ δικάζειν ᾿ 410. ὡς --- 
μεϑήσομαι ΟΝ ΟἸδοηὶ {Ἰα1 Ηἃ- 
Τη Δ κου5: ἐν ΘΠοΥἹ {τόνδ᾽ Ροτ- 
ΒΟητ5: τοῦδ Η 411. ἐστιν ἐμφανής: 

ἐστιν; ἐμφανής γε Ηθυτηδηηι5 Ξ ἢ 
418. ϑεοισεχϑιρία ΒομΙΙοῖι5: ϑεοσεχ- 
ϑρία Ι| 422. αὐτοῖς Ἠο]άσδπιι5: αὖ τις 
οἵ αὐτῆς || ἀλλὰ πας Ομ ἀοτῆιϊι5: ἀλλ᾽ 
ἅπας |} 492, τὠφϑ'αλμὼ ̓ ν Ε]τηΒ] οἴπ5: 
τὠφϑαλμωὼν Ἀ, τὠφϑ'αλμὼ το ]ϊααὶ ἢ} 
κεντεῖϑε ἿΟΥ 6η5 Ομτίβαπαθ: κε- 
τεῖϑ᾽ οἱ δὲ [ 488, βοήϑει ΒομΆ]οἰα5: 
βοηϑεῖτε ἢ Μασυντία: 51 ααἰα τηὰ- 
τὰ άππη, τη }1πὶ Π]ασιστία ᾿ 451. ἔν 
τί ΒουρΊονιβ: ἕν τί} 442, δῆλα δ᾽ εἰ 
Οορβεία5: δηλαδὴ [[445. κυνᾶς καὶ: 
κυνῶν χαῖς Πδιηα κουι5 || 440. ῥιγῶν 

Ξ5ΡΑΕ ΠἈΥῚ 

Πιηαοτῆμβ: ῥιγῶν γ᾽ || 452. ἄφες (ο- 
Ὀϑίαβ: ἄνες Ι 459. ἔντυφε: ἔκτυφεϊ ἢ 
402. μελῶν Βναποκῖα5: μελέων ἢ 409. 
αὐτόδηλα Ἠδυταδηπαϑ α οὐ 1 πη οΥ- 
βπ5: αὐτὰ δῆλα ἢ 400. μ᾽ ἐλάμβαν᾽: ἣὴ; 
ἐλάνϑαν᾽ ναϊρο, γ᾽ ἐλάμβαν᾽ ἸΣ 
ἐλάνϑαν᾽ Βταποκῖι5 "ὺ ὑπιοῦσα: ἽΕΙΞ , 
οὔσά μεγαϊδο, ὑπιοῦσ᾽ ΒταποΚῖιδ ἢ} 
400. πόνῳ πόνηρε [ΘΠ ηθρῖα5: στο- 
νωπόνηρε ἢ 461. οἵ, δὰ 410 Ι 411. 
ἄνευ: ἂν ἐκτ [ καὶ τῆς: τε καὶ Ηιπᾶἃ- 
Κοτὰβ [|| 412. ἤἄϑοιμεν : ἔλθωμεν 
τϑ]ααὶ || 414, σοὺς ΤἸπαΔοτῆπ5: σοὶ᾿ξ 
Βοίῃΐαβ, σοὶ 110 τ] 1 ἐραστά: ἐρῶν 
ΤΙ ΠΘΌΣΞΗΤΕ Ι 480. μὴν οὕπω ᾽ν: μέν 
γ᾽ οὐδ᾽ ἐν Ὑ]ρ Ὃ., μὴν οὐδ᾽ ἐν Βυθη- 

- 

Υ: ποὐστὶν ΤΟ] πὶ [[ 481. παρεμβα- 
λοῦμεν: παρεμπολῶμεν ἘΙοΒοσα5 Ι 
488. ταῦτα ταῦτα: -ταὐτὰ ταῦτα Βετρ- 
Ιουὰ5. ταῦτα ταὐτὰ ΒΙ ξυ» ωμότην 
Ηαιπάκογαθ: ξυνωμὸ 'ὰ, ξυνωμότας 
ΡΘΠΪααΣ ἢ 486. σοι !Βοιρκίαϑ: μοι 
486. οὐδέπω γ᾽ Ποντηδηηιι8 Ξ:: οὐδέ- 
ποτέ γ᾽ " 4817. ἐξεστάλης: ἐστάλης 
ψαϊρον ὧδ᾽ ἐστάλης ΗοΥινα πηι Ἔ Ἰ 
490. ὀρφὼς ΑἰΒοηδοιβ: ὀρφῶς οἵ 
ὀρφοὺς ᾿|᾿ϑέλη Ηἰνβομίρίαϑ: ϑέλῃ ἢ} 
400. τις ΒΥπποκία5: ταῖς [ ἡδύσματα 
Ἡ θυ Ώ 15 ἢ οἱ ΠοΡ τοῖο: ἥδυσμά 
τε [ 01. ὅτι: ὅτε Ῥίπαοσβαβ Ι δ09. 
νῦν γ᾽: νῦν γι]ρο || Ὁ0ῦ. ὁρϑρο--- 
ΕἸΟΣΘη5 ΟΠ βδπαβ: ὀρϑο-- [010. 
ἐγχέλεσιν ΑΙΒΘΠᾶΘα5: ᾿ἐγχέλυσιν οἱ 
ἐγχελίσεν [1 521. τοὐτοισί γ᾽: τούτοι- 
σιν Βυαποκίαδ ᾿ ϑέλω: ᾿ϑέλω τροῖθ 
Η ΡΒΟΒΙΡῚαΒ Ι ὃ25. ἄκρατον Κϊοῃ- 
ἴθγαβ: ἀκράτου ἢ δοῖ. δεῖ τι λέγειν 
ΗΥΙμ Πητι5 Ἔ: λέγειν τι δεῖ [90 
46]. ΟἸΘοὴΪ οοπΐτηπιαν Ὁ ΠΕ τε 
πὰι5 5 [| ταῦτα: ταῦτ᾽ αὐτὰ ἈΠ, ταῦτα 
αὐτὰ. Ἰοοι5 πομάπμι Θιποπ ἃ ιι5 Ι 
ὅθ. λέγων ΗΟ Ιρία5: λέγειν ἢ 
ὁϑῦ. σοὶ: μοι ἩΆΙΔΔΚΟΤΙιΒ Ι ἁγῶν 1)ο- 
Ὀγαθαβ: ἀγὼν ᾿ϊ ὅ80. γένοιϑ' Βομί- 
Ἰοῖπδ: γένοιτο νῦν ᾿ 90. σ᾽ 4. Ροτ- 
ΒΟΠΤΙΒ Ί ὅϑ0. τέ γὰρ φάϑ' ὑμεῖς τ Τὴ: ἸΞ 
[πὰ τί γάρ, φάϑ᾽, ὑμεῖς Ι ὅ42. δ᾽ ἂν 
σταισὶν ἐν ταῖσιν: δ᾽ ἂν ἐν ταῖσιν 

να]ρῸ |] 590. καὶ: ἀπο ΠΙ Πα οΥἤπιὴ 
γ᾽ ἢ, οοάἴο65 ἢ καὶ ᾿ϊ θῦ8. προσιόντι: 
προσιών τις ΕἼονο ἢ5 ΟἸιυϊβίϊαμιιβ Ι 
ὅ84. τὴν: ΤῊΣ Ι ὃθ0ῦ. ἀνιῶν Ἠθυπδη- 

ἢτι5 Ξ: ἀνιῶν Υ΄, οπη. ΤΟ]. αὶ, κλάων 
ΒοΙβιρῖα5, λήγων ΗδππΆΚουτι5 [ 08, 

ἘῈ 
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ἀναπειϑώμεσϑα : ἀναπειϑώμεϑα 
ΠΟΙ). παπιουὶ ᾿νπἴπ|8 Ὑ Υδιι5. γα] 6 
ΒΈΒΡΟΟΙ βαπί [ 10. συγκύπτοντα 
βληχᾶται Ῥογδοηῖ: συγκύπτονϑ' 
ἅμα βληχᾶται ναϊσο, συγκύψανϑ᾽ 
ἅμ᾽ ἅμα βληχᾶται ὰ, συγκύψαν τ᾽ ἀπο- 
βληχᾶται ν᾽ | Ὁ12. χαίρεις ἀρνὸς: χαί- 
ρω τἀρνὸς ΠἸΥ5οΠ]ρῖα5 [ φωνῇ: κωλῇ 
Ἰϊομίθσυιιβ [[|ἐλεήσαις: ἐλέησον Ὁ ἢ} Ὁ. 
αὖ τοῖς ΕἸογΘη5 Πυἰδεϊαηιιθ: αὐτοῖς 
Ι χοιριδίοις: χοιρίοις ᾿ὶ 1. 6. χοιρείοις 
Ι ὅτ0. γράφομαι βνηαποκῖι5: γράψο- 
μαι} ὃ11. ἴῃ ΠΠΔΙΡΊη6. ΡΟΒᾺΪ Ργδ86- 
διιηΐο ΗδιΆΚοτο ᾿ 18, τάδοϊα Οο- 
Ῥοίαβ: αἰδοῖα || Ὁ88. τοί σε μόνον 
ἸλθΙϑἰσαβ: τοὶ σεμνὸν ̓  ὃ89. 515ρΡ6- 

ξύν εν 
οἴαῦ Ἡδιηδίζουαβ [[| 99. ὑμᾶς Βτυπαη-, 
οκῖας: ἡμᾶς [| 90. πρώτιστα μίαν δὲ- 
κάσαντας: πρῶτον μίαν ἐκδικάσαν- 
τας ἘΠ ΒΟΠΙρῚα5. ἴῃ ῬΒΠ]Ο]. (ἀοἰί. 
1800 Ρ. 988 1 96. μόνον ΕἼ]ΟΥΘΙ 5. 
ΟΠ υϊδύδηιβ: μόνους ᾿ 90, καίτου-, 
στὶν: καὶ τοὐστὶ γ᾽ Ιαν ἀθ5ῖπ5. δα 
Αομᾶγη. Ο11 { Φυφημίδου: ναϊρὸ 
Εὐφηκίου} 000, σφόγγον ΒυπηοἸκ5: 
σπόγγον |] 001. τῶνδ᾽ Ἡδιηάῖκοστιβ: 
τῶν ᾿ οἵων μἡ ΗἸγΒοΠΙρίαβ5: οἵων ἢ} 
00ῦ. δηΐθ ἢ. ν. Ηδιηδίζουιιβ ΡΟ Ϊ 
ο18---82 Ι 00. ᾽πελελήσμην: γα ]ρῸὸ 

᾿πιλελήσμην ᾿ 000. κατ᾽ εἰσήκοντά με: 
καϑ' εἰσήκονϑάμε ν, κἀπειϑ' ἥκονϑ' 
ἅμα Β2, κἄπειτ᾽ εἰσήκονϑ᾽ ἅμα γρ]]- 
πὶ, κάτ᾽ εἰσήκονϑ᾽ ἅμα ἘἸΟΥΘῺΒ 
ΟἸνΙβ δ ητι5., τ} πὰ πη κατ᾽ εἰσ- 
ἑοποντά με} Ο08. φελῇ με ΙοΙ  οσιι5: 
φιλήσῃ ᾿ 009. παππίζουσ᾽ Κ΄, πατ- 
στάζου σ᾽ ΥΘἸϊααὶ [[ τὸ Δα αἸαἸ ΕἼ Θη 5. 
ΟΠ υἸβίϊδητιβ [ 612. τούτοισιν Βοπί- 
Ἰοῖπ5: τοῖσιν ᾿ κοὺ ΠοΙΔηΠι5: 
καὶ οοαϊοθ5 [ 014. Ἰπαϊοαν! ᾿δοὰ- 
δὴ [ Ο1ῦ---18, γουβιιβ. μια] 5. ΟὉ 
ΟαιδᾺ5. ΒΌΒΡΘΟίΟ5. Θἱθοὶ ΡΥ ΘΟ 
Ἰ]αιμδ κοσο [ 020. δπίο Βοίῃίατι 
ἄπο αἰπηοίνὶ οτδηΐ [| τοῦ ΕΥ̓ Γ᾽, τῆς 
τοῦ γοααὶ || 021. ταὔϑ᾽ Τϊπάου- 
ἢϊι5: ταῦϑ'᾽ || 027. γ»γ Ἡδτηδηηι5: 
μὐ να]ρο, οἱ. Υ [ 688. λέγοντος, : 
γα] ρο λέγοντος. ἢ 094. οὔκουν: οὐκ 
ἀλλ᾽ να]ρο, ἀλλ᾽ οὐκ ΒότρΊκιιβ Ι 
οὗτος Ἰλανγοδῖι5: οὕτω 1 γ]., απο ς 
γονοοδηάᾳμῃ [} 090. 91. ὡς δδὲ πάντ᾽ 
ἐπῆλϑε κοὐδὲν τι ἩΠΠοΥτη πητι5 ἢ: ὡἧς 
δὲ πάντ᾽ ἐπελήλυϑεν κοὐδὲν οοαϊ- 
668, ὡς δ᾽ ἐπὶ πάντ᾽ ἐλήλυϑεν κοὐδὲν 

[1π. ῬΊ]]0]. ΧΙΥ. 

ΛΌΝΟΤΑΤΙΟ ΟΕΒΙΤΊΟΛ 

ὥσϑ᾽ || 049. ΒΑ οΙν ΟἹ οὶ ἐγ] αἱ Πα- 
ΒΔ ΚΟΥ 5 || 004,τεϑινήξεις ἘΠ 5] οἴπι5: 
τεϑνήσει οὗ τεϑνήξει [ χρῇ Βτυη- 
οκίαδ: χρη ᾿ ΟἿ. τὸν προσιόντα: νῦν 
προσ. ΗδπλΑΙςοσιι5 [Ὁ09. μεσϑοὺς 
καὶ: μισϑώσεις ΒοΥρΊκῖπ5 || 001. ἐνε- 
αὐτοῦ Βομί!οῖπ5: τοὐνιαυτοῦ οἵ τοῦ 
ἐνιαυτοῦ [|064. ἐγίγνεϑ'᾽ ἃ: ἐγίγνετο 
Βουρκίαβ [ Οθῦ. καὶ --- τἄλλα απΐθ 
Βοςμίαμ Β6 6] οἸθοηὶ οἱ 000. 67. ἐς 
τούτους --- ἀεὶ ῬΊΜΙΟοΙ Θομὶ {ἰθπο- 
θαμπίαν; ἔονίαββ οπηηΐᾷ πηὶ ΒΘ] Υ- 
ΟἸθοῦϊ θα θηα || 610. ἀπὸ: παρὰ 
Ἡδιηάκουῖ5 [| 671. οἴσετε: δώσετε 
να ]ρὸ [|{ 619. ἤσϑηνται Κ᾽ οἱ δι ]85: 
ἤσϑηντο || 014. λαγαριζόμενον δδαὶ- 
αἀἀ5: λαγαρυζόμενον 10 ΥἹ. οἵ, ΟΠ. 
δταθο. || Ρ. 818 || 618. σοὶ δ᾽ ΕἸο- 
ΓΘ 5 (ιν ϑίϊδηιβ: σὺ δ᾽ [[082, δου- 
λεία ᾽στὲν ῬΟΥΒΟΠα5: δουλεί᾽ ἐστὶν ἵ 
081. κατάπυγον ΤΙ ΠΔοΥΗ͂ι5: κατα- 
σῦγον ᾿| 09]. δραχμήν, κἂν ὕστερος: 
κἂν πάντων ὕστατος ἀο]οίο δραχμὴν 
(οΡοία5 || 094. πρίονϑ᾽ ἩΙδῖσα5 
Οοηϊ. Ρ. 915. οὐ ροβέθα Το γαθιβ: 
πρίον᾽, πρίονες, πορίων  ἀντενέδωκε 
ΠοΡτᾶθιιβ: ἀντανέδωκεν || Θ08. καὶ 
τοισίδ᾽ ΠΟΥ  Πηιι5 ἕ: καστοῖσι» ΘΡῸ 

. 1, καὶ τοῖσεν 
οοαϊοο5 || 699, ὅπη δ'ιαϊάαδ: ὅσοι ἢ 
101. ἀκαρὲς δ] 45: ἀκαρὴ οἱ ἀκαρὴε 
Ι τ09. τοῦϑ᾽ ὧν οὕνεκ᾽ Βταποϊκῖπιϑ: 
τούτων εἵνεκ᾽ [[ 104. ἐπισίξη Υ : ἐπε- 
σίζῃ τ] ἴα, ἢ σ᾽ ἐπεσίξη Ὁ 1 τοῦ. τῶν 
ἐχϑοῶν ᾿Χαβίουαβ: τὸν ἐχϑρὸν ἢ} 
τ08, προσέταττεν Τ)νγΘ5ῖτι5: πσροσ- 
ἐταξεν ᾿ 109. κυριάδ᾽ ἂν ͵οΡταθι5: 
μυριάδες Π 110.} πυῷ ΤΙπαογῆπδ: 
πύῳ ἢ 111. τοῦ ΒομΙοἶπ5: τοῦ ᾽ν} 
118. πέπονθ᾽ ϑυϊάδβ: ποϑ' [ μου 
τῆς χειρὸς: μου κατὰ τῆς χειρὸς νὰ]- 
θο, κατὰ χειρός μου Ἰ)᾿ηΠοΥῆϊ5, 
ΡΟΒ5515 δϊδηὶ μου κατὰ χειρὸς || 118. 
κριϑῶν : κριϑὰς ΠΟΌγδοιΒ || 29. 94. 
βούλει σοι, πλὴν: βούλει σοι πλὴν 
τοῦ ΑΥ̓Γ, δὴ βούλει, πλὴν τοῦδ ᾿} 
120. οὐκ ἄν δικάσαις: ἃ οὐ μὴ δικά- 
σεις ἡ [ 120---80. 148.---49,. ΘΔΥΤΉΪ 15 
ὰὰππι5 ἃ Θυαποκῖο ροββίπιθ ΠΑ ΌΠ 
τα ΟΠ Ο ΠῚ δ. {15 ἐγ Ὸ ἢ ΤΟ πὶ ΟἿ᾽ πῇ ΠΟ 1- 
βίσανι ὐγ15. οὐδ, τη Οὐηγ. γα ΡΠ. Ρ. 
0} 148. πράγμαϑ' οἷς ΤΟΥ ῆϊι5: 
πράγματα οἷς |} 148, 49. μεϑεστὼς --- 
τῶν τρόπων ΕΠ ΥΒΟΠΡΊτι5 {|{ 149, στε- 

Ῥογβομῖβ [ἢ 042. ὡς Ιπαογῆιϊι5: ϑόμενος Βυυποϊκῖιβ.: σειϑόμενος ἢ 

» «οι ρ»ς 



ΨΕΒΡΑΕ 

τῦ8. μή νυν Οοροίαδ: μὴ νῦν [[|Ου9001. 
σοι πίϑωμαι Ῥογβοπιδ: σοι σπείϑο- 
μαι ΕΥ̓ Γ, πείϑομαί σοεγο]ϊααὶ || Τθῦ. 
ἐνθαδί: νυ]ροὸ ἐνθάδε 1 τ01. πρᾶτϑ᾽ 
ἅπερ: γα]ρὸ ταῦϑ' ἅπερ [| 109. ρμοϑί 
ἢ. ν. ἔονξ. δ᾽ ταπῖα οχοία {{ ττ0. δὲ: 
ε ΒΖ || ταῦτ᾽: ταὐτ᾽ Οο)οίαϑ [{1{{1. 
2, ἐξέχῃ ἔλη κατ᾽ ὄοϑοον: 8 ἐξέγρῃ 

ἔλης κατ᾿ ὄρϑρον ὃ ̓  ἔλη Υ, εἵλη το ]1- 
απὶ}} 114. ὕοντος: ὕοντας Υ, ἴῃ απὸ 
Ἰαϊϑῦ δἰπα αα]ὰ ααϑιὴ ὕοντος [ (80. 
καλῶς: καλῶς γ᾽ ὃ || 190. ἐπέϑηκε: 
ἐνέϑηκεῖῦ, ααοα τοροπθηααμπ |} (90. 
καταπέψεις ΗΠ ΒΟὨΙρΙα5: κατέψεις 
διιᾶδθ, καϑένψεις ΘΟαΙ6685 || γελῶν 
Τγνσξπ5: λέγων || 198. Π1Ο γΟΥΒ115 
γα] ρῸ Ἰορὶαν ροβὺ ὅ12, {γϑηβροϑβαϊί 
Ἡδυηδηπιι" [[|ω[{99. ταῦϑ᾽ : πάνϑ᾽ 
᾿ δ βικῖαβ || 801. ἠκηκόη Βταποκίαβ: 
ἠκηκόειν || 805. ἑκάτειον ΒγπΠΟΙΚΙ 5: 
ἑκατεῖον γ8γ. 1. ρα βοῃο]]αβίϑῃη, 
ἑκάταιον γυϊρο, ἑἕκαταῖον Κὶ || δ0Ί. 
δσαπεοῦΎΓ, ὅσαπέρ γ᾽ το !ααὶ [| 800. 
ἀπὸ Ἠβαβ]θοτίβιηδ: ἐπὶ [810. ἵν᾽ ἂν 
Οορεοίαβ5: ἵνα γ᾽ [||819. οὔπω ᾿ξεκό- 
μέσας: εἴ τως ἐκκομίσαι γ]60, οὔ- 
σῷ μουκόμισας Ἠδιηδίκοναβ [ 821. 
τί τίς ΒΟΙΠΙα5: τέτις || ἐν τῴκίᾳ νοὶ 
ἐν οἰκίᾳ ΤΠ) παἀογῆπδ: ἐν τῇ οἰκίᾳ 
899. 84. ἔνδοϑεν ὃ. τὶ ποτὲ χρῆμ᾽ 
ἩΥμΔΠηῖ5: ἔνδοϑεν. τί ποτε τὸ 

ΧῚΧ 

ξυνευχόμεσϑα ροδαοτΓαΐ [| 888, "σϑή- 
μεσϑα Ὀοροία5: ἠἡσϑόμεσϑα ᾿ τῶν 
γενεωτέρων Ἠθγτηδηπι5 Κ οἵ Π οἰ51- 
Θῖα5: τῶν γενναιοτέρων ΑΥ̓͂ Γ, τῶν 
νῦν γε σοῦ νεωτέρων τΘ]1αα] [[|890. 
ἰήιε παιάν Δ 4616] || 894.--Θ(. ΒαοΙΥ- 
ΟἸΘΟΙΙ αθαϊς ΕἸ Π5]6πι5, ΣΧ δητΠ18 6 
Βυαποκίαβ. ϑὲ (.6. ϑεράπων) ρτδθ- 
Πρσπηΐ ἢ οὐ ΑἸα. [ἐγράψατο Βοηΐ- 
Ιθῖα5: ἧς ἐγράψατο ᾿ϊ 901. σεσηρὼς: 
σεσηνὼς Βιομίοταβ || 902, ποῦ ποῦ 
δ᾽ ὁ ΤιΘηΠηρὶα5: ποῦ δ᾽ ὁ ἢ ΔΠ1 686, 
ποῦ δ᾽ οὐ, ποῦ δ᾽ οὐ 56}0]. δ ΠΡῚῚ 
ΠΟΠΠΆΠ1 902. αὖ αὖ οχίτα ὙΘΥΒᾺΠῚ 
Ροϑβιία 6556 Ἰης6]]6χὶῦ ΗΠ] κθστιβ |} 
900. πάρεστιν οὗτος. ἕτερος οὗτος 
αὖ “αβης: ἴῃ Πἰδ ΡΥἱὰβ οὗτος. απο 
Ἐ δηΐθ αἰΐθσπιη οὗτος Ἰίογαΐ, ρμοϑβί 
πάρεστιν ροϑαϊ. το Πα πᾶ γϑ θὰ ἕτε- 
ρος οὗτος αὐ “άβης γυῖϊρο Βαρ]γΥ- 
ΟἸΘΟΠΙ ἀββίρηδία, ὁπ Βϑαποιΐθ 
γοσβα ΡΒΠΟΟΙΘΟΩΙ ἀραῦ ΤΥ ]ῖ- 
ἐπ5: ἤπηο 18 Βα παΐα5 διιη, αὐ 904 
Βα ΘΙ οΙθομ το] πο θη. δ ἔοτ- 
ἴᾳ558 τϑοίθ Ηδιπμάκοσιιβ 909. ἰοΐαπὶ 
α6]θνι || 900. δηΐο ᾿ΓΥτν ἰζατη ὅ0- 

Ξ ἰς 
βῖδο οΥγδῦ [[ 901, ἧς Βυαποϊτῖαβ: ἣν Β, 
ἣν Ὑ6]1αὰ] || 91. εὖ ποιεῖν: ἔτι λα- 
ϑεῖν ἨΔ κοσιβ || 917. οὐδὲ τῷ πκοι- 
γνῷ γ᾽ ἐμοί απο ουδηΐ δηΐθ Η6.- 

χοὴημ; || 891. ὑφαρπάσας: ἁρπάσας τηδηπππη " οὐ Βουρκίπηι [ τῷ κοινῷ 
να]ρο, ἀναρπάσας Π)οΡγδοιι5 || 840, 
παρών: λαχών Ηδιηδκοτι5 || 842, 
εἰσάγῃ: εἰσαγάγῃ τοοία Βοιρκίαβ: 
ἀο᾽οῦ νϑύβυη Ἠλ  Κουῖι5 || 00. τὸ 
χωρίον: οο. σουγαρίιμῃ ν]οὐαῦ [ 
δῦϑ. δή τις ἐστὲν οὐχὲ κλεψύδρα; 
γα] αἰδεϊηρπίαιν δὴ τίς ἐστεν; οὐχὶ 
«κλεψύδρα; || δῦ. αὐτὰ: πάνταν ἢ} 
δ0Ί1. ξυνεβήτην Ἐ]τη5]61πι5: ξυνέβη- 
τον ᾿ 819. πλάνων: πλανῶν Ἐὶ || προ- 
πύλου πάρος αὐλᾶς: προϑύρου 
σπροσϑὶ πύλας ᾿, προπύλου προυσ- 
στσύλας , προϑύρου πρὸς πύλας το- 
᾿ααὶ, προϑύρου. προπύλαιε Τθοπῖ- 
Ιθιὰ5, πρόσϑεν προοπυλαίου Ῥοτρ- 
Καπι5 : ρυαθία!! μπϊο ααοὰ ργοχίπιο 
84 οοα. Υὶ πάθῃ δοοθαϊ προπύλου 
πάρος αὐλᾶς, αποα Τὰν] ρὶ 1 ΑἸ νο 
Ῥοθσίδρ βι]ορὶ [[ δ, τοῦτο Βτπη- 
οΚίαβ: τουτὲ [ 880, τοὺς φεύγοντάς 

᾿ἐμοί: τῶν κοινῶν ἐμοί Π) ΟΌΥ 65 
922, ἀφῆτ᾽ ἔτ᾽ αὐτόν Οοβγοίυϑ: 

ἀφῆτε τοῦτον ΒοΥρκῖαβ, ἀφῆτέ γ᾽ αὐ- 
τὸν [100] || αὖ πολυ: ἐν πόλει Βογρ- 
κὶι5, ἂν στολὺ ΒοίΠἶι5 [ 924. ϑυΐαν: 
γα] ρὸ ϑυείαν [ τὸ σκῖρον: τὸν σκίρ- 
οον διαϊααβ [[| 992. κατηγόρησεν Υ͂, 
κατηγόρευσε το]ϊααὶ [[ 99. ὁ. ϑὲ- 
σμοϑέτης ποῦ σϑ'; οὗτος, ΟοὈ6- 
ἰ(ὰ58: ὁ ϑεσμοϑέτης, ποῦ ᾿σϑ᾽ οὗ- 
τος; || 999, ταάλλα τὰ: τἄλλα δὲ Ηὰ- 
τη Κουιι5 || ποοσκεκλημένα Ἡ οΥπαδ- 
π5 Ὁ οὐ ΠΟΡγδθιιβ: σροσκεκαυ- 

᾽  ΤΕΩΡᾺ ᾿ ὩΣ ΤΕ ᾿ - 
μένα ἢ} 941. οἷ᾽ ἐγὼ: οἴμαι ᾽γὼ Ηϊν- 
ΒΟΠΙρΡῚα5 [[|{942. οὐκ αὖ ἈΠ, οὐκ ἂν 
να]ρο, τοί οὔκουν ἸλοΙδίρῖα5 |} 
οὔτ, δ τι; σοῦ ΠΟ τδοι5: ὅτε σοῦ οὁ0- 
αἴσοδβ; [οσί. οὐ σοῦ, Ἰοσο μ6ζ. ἰπίου- 
ΤΟ ΡΠ ΟΉ θη οἰαίο [] 901. ἔγραφεν Οο- 
θοίαβ: ἐνέγραφ᾽ || 901. ἐλέει: 1)1η- 

τ᾿ ἐλεεῖν: καὶ τοὺς φεύγοντας ἐλέειν ἀογῆϊπ5 γϑοῖθ αὖ ν]ἀθίαν ἔλει [ 908, ͵ Σ τς : ὅ Ἔδο στόν γεν το 
ἘΓῚ || 8ὅ8ῦ. ταὐτά δααϊάογαμί ΗοΥ- τὰ Δα α 1 ΗΙ βομϊρῖιβ [|Π 970. οἷος --- 
ἸΏΔΏΠῈ5 3 οὐ Ποἰβί σῖιι5, (1 1ἃ ἀηΐθ] οἰκουρεῖν ΒΥαΠοΚΚῖιι5: υἷος --- οἰκου- 



ΩΧΧ 

ρὸς ΝΥ, οἷος --- οἰκουρὸς το ]ϊα αὶ [} 
919. τί τὸ κακόν; ΗἨδΔιπΑΚΟΙ 5: τέ τὸ 
κακόν ποτ᾿ ΗΥ͂, τί κακόν ποτ᾽ τα} ]- 
4]. ῬΘΙΒΟΠΆΤΙΠῚ Υ1065 ΙΒ] Πχ1 Ηδ- 
τη Κοτιβ: ναϊρο ἰοίπ8 νΘΥβ8. οϑί 
ῬΒΙΠΟΟΙΘοηἶ5 ᾿πέουσο β ί! ἢ 5. ΒΙρη0 
Ῥοβίίο ροβύ μαλάττομιαι ᾿ 914. περι- 
βαίνει: περιμένει Ἀ, περβαίνει Υ͂, 
στεριβαίνει Το] αὶ: ἔογβϑὴ σπερισαί- 
ψει ἢ 911. κνυζούμενα: κνυζώμενα 
Η. τορμαμαβ [| 918. αἰτεῖσϑε Ητν- 
50 Ιρῖι5: αἰτει π΄, αἰτεῖτε γο]ϊααὶ [} 
981. ἐξηπάτησεν ΟοὈδίαδβ: ἐξηπάτη- 
κεν ἢ 989. ἐπεδάκρυσα ΗἸγΒΟΒΙρΡΊα5: 
ἀπεδάκρυσα ἢ γνώμην: γνώμην 
τϑοΐθ ἤΘβοῖο ΠπΠῸ 6115} 991. νταῦϑ᾽ 
ἔνε Τ) ΟΌταθαβ: ᾿ντευϑενί ἢ 999. φέρ᾽ 
ἐξεράσω απίθ Βοερκίπτῃ ΡΒ] ΟΟΙΘΟῺΪ 
οομ πα απίαγ [| 995. οἴμοι --- ὕδωρ 
Τονίαϑβϑθ ΒΘ] οἰ θομὶ σοπίϊηιπδπαα 
βΒαηΐξ [[1004. πανταχοῖ Βυπηοκίαβ: 
σανταχοῦ [[1011. νῦν τὰ Βυγροβίαβ: 
γὺν μὲν τὰ ἢ 1018. εὐλαβεῖσϑε: ἐξευ- 
λαβεῖσϑε τ ἀοΥῆπ5 γϑυβὶ θ15 Δ] 16 Υ 
ἀρ βιεῖβ ἢ 1014, πρὸς ὑμῶν: οὐδα- 
μῶς τϑοοῖθ δάᾶάθγ νἹἀοίαν Ἠθυμηδη- 
η115 Ὁ 1020. πειρῶν Βυυμποκίαϑ: 
παριὼν ΒομΕοΙαΒ, περιὼν οἵ πε- 
ρῶν ἸὈτῚ {|10260. ἑαυτοῦ: ἑαυτὸν 
Ἰλοῦταθαβ ἢ! 1029. ἀο]οἐ ἢ. ν. 0} 6- 
ἴὰ5, απο Ρ]ὰ5 585 ΗΔ Δ Κουτι5 [ο- 
ἴὰτη πὰπο Ἰοοιτῃ 1029 --- 1042, 40 
Αὐβίορμαπο δοϊααϊοαῖ ποι. 11, 
241 564. [ πρώτιστ᾽ ἦρξε: πρῶτόν 
φησιν ν΄, πρῶτον ἤρξε ΛΟ] ]αα], πρῶ- 
τόν γ᾽ ἤοξεν γ]6Ὸ 6 σοπίθοίατα Κα- 
βίουι ᾿ ἀνδραρίοις φήσ᾽: ἀνθρώποις 
φήσ᾽ νυϊρο, ἀνϑρωπίσκοις ΟΟῊΖ]τ5 
εὐ Βοίμια5 || 1090. ἐπεχείρει: σα]ρὸ 
ἐπιχειρεῖν ἢ 1082. οὗ δεινόταται: 
ᾧ δεινότεραι ἸΚΊΘΆ]1ι5 Μποιη. 1, 421 
Ι 1058. κεφαλαὶ: γλωῶτταιτοοῖο Βοηΐ- 
Ἰοῖὰ5 [109 1. αὐτὸν Βοπεϊοῖπβ: αὐτοῦ 
1|ρυὶ, αὐτὸ ἀπ] αηΐον ΠὨΙπαοτῆαᾷβ ἢ} 
109. οἵ: χῷ Ηδιπακοταβ || 1040. κα- 
τακλινόμενοί τ᾿ ἐπὶ ταῖς κοίταις ἐπὶ 
τοῖσιν: κατακλινομένους ἐν ταῖς κοί- 
ταις, ἐπὶ τοῖσί τ᾿ Ἠδτλλκοταβ || 1042, 
πολέμαρχον: πολίαρχον ἨΔΙΔΔΚΟΙι5 
! 1044. αὐτὸν: αὐτὴν Ηδθοϊκοτιι, 
ποὰ γϑυὰπὶ νἀ θίαγ, ἢἶβὶ οατῃ Βο- 
ἤο τη8}15 καινοτάτας --- διανοίας ἢ 
1050. εἰπαρελαύνων Βοίῃϊα5 6 568ο- 
1115: εἴπερ ἐλαύνων [| ΤΟΘ2. δὴ μόνον 
τοῦτ᾽ ΒομΕοἶπ8; τοῦτο μόνον [ϊ ἀλ- 

ν 

ΑΡΝΟΤΑΤΙΟ ΟΕΙΤΙΟᾺΑ 

κιμώτατοι ῬΟΥΒΟΙ5: μαχιμώτατοι 
γα]ρο, ἀνδρικώτατοι Βοπίοῖπ5 ἢ 
1064. πολιώτεραι δὴ: πολιώτερα δὴ 
ΕΗ, πολιώτεροι δὴ διυϊάα5, πολιώτε-- 
ραι δῆϑ᾽ Βονρκὶὰ5 Ι 100. αἵδ᾽ ἐπαν- 
ϑοῦσιν τρίχες: οἵδ᾽ ἐπανϑοῦσι τρί- 
χας ΎῪ Γ ϑυϊαδ5 οἵ βομο]αβίθβ, απο- 
ταπ Υ δα οἵδ᾽ ἴῃ τηλ͵ρΡῚη6 ἀηποία- 
ἴαπι Παθθέ οὗ κρόταφοι [ 1000. 67, 
δεῖ τῶνδε δώμην νεανικὴν ἔχειν: ῬΤῸ 
ῥώμην Υ οἱ δ ῖ4δ5 γνώμην. ἸοΘὰ5 
δταντίου οοτταρίαβ ᾿ 1069. νεανιῶν: 
Κλεινιῶν Ὁ [} 4 ἀρ] ον εἐραεηηεα 
Τὰ [] ἐγγενεῖς ΑΥ̓Γ, εὐγενεῖς το] αἱ 
Ι 1081, δόρει Εἴστη. ΜΙ δορὶ ἢ Ἰοθά. 
80. ἀοΙοἐ Ηδιηδοσαβ || 118. ἐσωζό- 
μεσϑαῦ, ἐπαυσάμεσθϑα Ἐ, ἀπεωσά- 
μεσϑα ναϊρο, ἀπωσόμεσϑα ϊπάοτ- 
ἢπι5. βου θοπάσμη ἐωσάμεσθα ο6Χ 
Οτδιηοτὶ ἀπροα, Οχοη. 1. Ρ. 440. ἴῃ- 
ἀΙοα 5. ἃ0 Ἠοϊάθμο ||ἑσπέραν Υ͂, 
ἑσπέρας Ἀ, ἑσπέρᾳ τοϊῖααὶ [ 1086, 
διέπτετο Βγθποκὶαβ: ἐὐέαλεῦς Ι 
1087. 88. 05 νϑυβιβ γαπβρομῖ Ηδ- 
τ Κουι5 ἢ 1087. εἶτα δ᾽ εἱπόμεσϑα 
ΝΗ, εἶτα δ᾽ ἐπόμεσθαΎ, εἶτα δ᾽ ἑσπό- 
'μεσϑα τοῖα], εἶτ᾽ ἐσεπτόμεσϑα Ηϊτ- 
Βομῖρία5 [| 1091. ἢ 56}0].: ἣν ἢ! πάν- 
τας ἐμὲ ΗἸ ΒΟ ρῖι5: πάντα μὲ Βοτρ- 
Κιπιβ, αἰιοα ΓΘρομθμάππ), πάντα μὴ 
σΟαΙο65 ἢ 1099. ἐκεῖσε: κεῖσε Βιοτρ- 
κἰπ5 [| 1091. ὅστες ΠΙΠαοΥῆπ5: ὅστις 
ἂν ΕΥ̓Γ, ὃς ἂν να]ρὸ {|| 1102. ἐμφερε- 
στάτους: ὄντας ἐμφερεῖς ΟοὈ δία ἢ} 
1101. ξυλλεγέντες Ἀθη. ᾽α5: ξυλλέ- 
γοντες ΕΥ̓͂, συλλέγοντες τρο]ααὶ {} 
1108. ἄρχων Πϊπάοτῆμπβ: ἄρχων 
1110. πυκνὸς: συ]ρὸ πυκνὸν 1112, 
18. ἀο]οὐ Ηδιημδακοσιι {|1114. ἡμῶν: 
ἡμῖν Βγθπποκίι5 {οἵ καϑήμενοι: 
να ]ρο ἐγκαϑήμενοι 1115. ἀδ]ονῖῖ 
Ηδιηδ οι || ἡμῶν τοῦ φόρου: ἔν- 
δον τοὐρόφου Βοτρκίαβ [| 1110. πό- 
νον ΤϑΟΌΤαθιιβ ρτοραπίο Βουρκῖο: 
γόνον 1118, ἐκροφἢ ἘρΙβκῖαβ: ἐκ- 
φορῇ " 1121, ἐπανϑρακίδων ὅ868}}- 
56 Υ: ἐπ᾿ ἀνϑρακίδων } 1128, κναφεῖ 
 ιπμαογῆμπβ: γναφεῖ 1199. κάκτρέ- 
φειν ἨἸΥΒΟΠΙΡΊ 5: καὶ τρέφειν ἢ 1198, 
ϑυμαιτίδα: ϑυμοιτίδα ΞοΠο]] 5165 ἢ} 
1140. ἀ616ἐ Ηδιμδῖκθυτιβ [[ ἐγὼ να] ρῸ 
ἐγώ; || 1142. προσεικέναι ΟοθοίαΒ: 
ἐοικέναι ἢ 1160. στῆϑέ γ᾽ ἀμπισχό- 
μενος: στῆϑ'᾽ ἀμπισχόμενος Υ, στῇ ϑ᾽ 
ἀναμπισχόμενος Ἀ, στῆϑ'᾽ ἐναμπισχό- 



ΨΈΞΡΑΕ 

μενος ῬοΥ κῖπι5 [Π ΤΙΌΤ. ὑπολύου Ηἰτ- 
ΒομΙρία5: ἀποδύου να]σο, ὑποδύου 
ΠΥΓῚ 1158. ὑποδοῦ τι τὰς: ὑπό- 
δυϑὲ τὰς νυ]σο, ὑποδοῦ λαβὼν Ηϊν- 
5οΒΙρῖ5 |[ 1159, ὑποδήσασθϑαι ὅοα- 
ἸΙροσῦ: ὑποδύσασθϑαι [ 1101. ποτ᾽: 
ποδ᾽ Βνυαμποκίαβ {ᾷ1101. ἐπὲ γήρως 
Ἡ]γΒοΒΙρῖα5: ἐπιγήρω Υ, ἐπὶ γήρᾳ 
το] αὶ [| 1168, ὑποδησάμενος δ 68}}- 
θοῦ: ὑποδυσάμενος Π 1109. δέασαι- 
κώτισον 6ΟΧ ΗΘ5Υ 10 οἸ ΡΒοίϊο Π)]1η- 
ἀοτῆσ5: διασαλακώνισον ἢ 1112. 2ο- 
ϑιῆνε: γσαϊσοὸ δοϑιῆνε ἢ 1110. τίνα: 
τίνας 8111} Ἰοοὰ5 Ποὴ Ἰηΐθρον 1110. 
“1ἀμιε: Ααμί᾽ να]δο. τ. δα Μ ρηδῃη- 
αὐἹ ΠΟΙ. ρ. 145 {{[Ρ1190. ἀρ’ ἐμάχετ᾽ 
Οοροία5: ἐκαχέσατ᾽ Τ)͵οΌτδθι5, ἐμά- 
χετό γ᾽ σοαϊο65 [|1192. ὧν καὶ πο- 
λιός: ὧν πολιὸς ὥν Υ, καὶ πολιὸς ὧν 
ῬοΥρΡπι5 [| 1198, βαϑυτάτην: καϑύ- 
τατὴν Υ, βαρυτάτην» Υθ]16 1 [ λα- 
γόνα: λαγόνε 1 ἀονῆαϑ [|1208. προ- 
μάνϑ'ανε )οΌτδθι5: προσμάνϑανε 
1211. κατακλινῆναι ΠΟΥ 6χ Π: 
κατακλιϑήῆναι γαϊσο, κατακλίνας Υ ] 
1219. αὐλητρὶς : να]ρο αὐλητρὶς [ 
1220. Φᾶνος: νυ]ρὸ Φανὸς || 1221. 
«Ἵκέστορος Βοηί!οῖαδ: ἄκέστερος ἢ 
1222. σκόλια πῶς δέξει; : σαϊρο σκόλι 
ὅπως δέξει [ καλῶς: μοα 1107] οοη- 
ἰὰηραηΐ οαπὶ δέξει. ῬΒΙ]ΟΟΙΘΟΙΪ5 
6550 νἱ Ὁ Βουρκῖαβ {|{1229. οὐδ᾽ 
εἰ: γψαϊρο οὐδεὶς [ 1220, “ϑηναϊῖός 
γε: να]ρὸ ἐγένετ᾽ 4ϑηναῖος | 1221. 
ὡς σὺ ΒΡ Ρ]ον Βομί]οῖα5: οὐδὲ νο- 
Ιοθαῦ ρυδοίον. Βουρίείπιη Ἡθυιηδη- 
ΠῈ5 Ὁ [|[1228, τοῦτ᾽ εἰ σὺ δράσεις, Ῥοτ- 
ΒΟη.5: τουτὲ σὺ δράσεις; ] 1231. 
ἕτερ᾽ ἀντάσομαι Ἰ)ΟὈταρι5: ἕτερον 
ἄσομιαι Βυαποϊκῖα5, ἑτέραν ἄσομαι 
ΘΟαΙο65 || 1295.ἀντρέψεις ΒΘΠΕοἶπι5: 
ἀνατρέννεις ἢ 1299, ἀ6] ον! ἤπηο νου- 
511Π|., πιὸ νοὶ δὔϊατη Η Δ ΔΙςθ 5 ἢ 
1244, καντάσεται Τ) ΟΌτδριι5: κατ᾽ 
σεται ἢ 1245. βίον 'Τγτπμίαβ: 
βίαν ᾿| 1248. νὴ Δὲ ἐκόμπασας: δὴ 
᾿πἐκόμισας νυ]ρο, δὴ διεκόμπασας 
Βανρθβίαϑ || 1202. μεϑύωμεν --- μὴ 
μηδαμῶς Οοθοίαθπ: μεϑυσϑῶμεν --- 
μηδαμῶς ᾿ 1202. ἀπέρχεται Οοθοία: 
ἀποίχεται " 1208. τὰρ᾽ ΗΥτηδητι5:: 
γ) ἀρ} 1264. εἴπερ γ᾽: εἴπερ ἈΝ! 1261. 
Κροωβύλου: τηρ]ϊι5 χρωβύλων ΚΥὶ ἢ 
1208, ὁῥοᾶς Βγαποκίαβ: ῥοιᾶς ᾿ 1210. 
Ἂ 
ἧπερ Ἰκυβίουιο: ἥπερ 1 1214. ἔλατ- 

ΤΧΧῚ 

τον Βοηί]οῖαβ: ἐλάττων [[ 1251, δὅ»- 
τινά ποτ᾽ ὦμοσε: ὅντινά ποτ᾽ ὥμοσα 
Βομί!οῖαβ, ὃν ὁ πατήρ ποτ᾽ ὦιμιοσε 
Βουρικαβ ἢ 1282, ἀθ]οῦ Βοίμῖιϑ | 
φύσεος ΒομΊ]οῖα5: φύσεως |] 1289, 
46 Ἰδοῦηδ ρΡοβί ἢ. ν. νἱ8 56} }1ὰ- 
βίδηι [ 1286. κακίαις ἘἸΟΥΘη 5 ΟἸν]- 
βέίδητι5: κάκιστ᾽ Υ, κακίσταις Υ6]]- 
αα] || 1281. ἐκτὸς Ὺ Γ,, οὗ ᾽κτὸς Υ6}1- 
ααὶ, οὐκτὸς ΠΙΠαοτῆϊ || ϑεώμενοι: 
εὐ οὗ ϑεώμενοι ἈΥΓἔ[[0} 1299. τέγους 
Βοπί!οῖα5: ἐμαῖς ν]ρῸ, οτη. Υ 4}11- 
αα6 || 1900. παροινικώτατος: παροι- 
γνιώτατος ΕΠΪνη5]οῖα5 || 1901. Ἵππυλ- 
λος Βοῃτ οὶ -Ἵππυλος ᾿] 1803. ὑβοί- 
στατος ΟοὈοίαβ : ὑβοιστότατος ἢ 
1905. 6. ὨΙ νϑύβιι8 ἰΏγΘΥ50. ΟΤ]Π8 
Ιοασαραμίαν [|1906. ἐνήλλετ᾽ ἸΚακίο- 
γ5: ἀγήλλετ᾽ ΤΟ ΠΕΠρΊι5, ἐνήλατ᾽ οἵ 
ἐνήλλατ᾽ σοαϊο65 || πεπόοδει Ῥταη- 
ΟΚπι5: πεπόρδει ἢ κατεγέλα: κἀγέλα 
ΠΙηαογῆιϊι5, τη ]1π κάτ᾽ ἔφλα |] 1901. 
κἄτυπτε δή με: κἀτυπτέ με Τὶ οὐδ α]- 
445, κατέτυπτέ με, κἄτυπτεν ἐμὲ 
ΕἸΜΊ5]Θῖὰ5. (1510. ἀχυρμὸν Βοτρ- 
Κιπ5 8)ὰ Ατῇβέ. ἔγαρτη. Ρ. 45: ἀχυρὸν 
οοα 1665, ἀχυρῶνας γα] 6σὸ || 1994. ὁδὶ 
δὲ καὐτὸς: ὁδὶ δὲ καὶ Υ ὶ, ὁδὶ δὲ δὴ 
να]ρὸ, ὁδὲ δὲ καὶ δὴ ΤοΌτδσι5 ἢ} 
1929, μὴ ᾿ροήσεϑ' Ῥρμί]οῖα5: μὴ 
᾽ρρήσεσϑ' ἢ ταυτηὶ Βοπί]οἴπ5: ταύτῃ 
να] ρῸ., ταύτηι αὶ [1992. 889. ΒάοΙν- 
ΟἸΘΟμἾ5. οὐδηῦ δηΐθ θοθυῖππ: [,0ῃ- 
{ΠΠΡῚ 5. ΠΟ ΤΠ] ]6 ππὶ ΡΠ] ΟΟΙ6ο- 
Π6ΠῚ βοααθηζαιη {Ἰὰ10 [ 1994. 
ἄϑοοι ΗἸΡ5οΒΙρίαβ: ἄϑῴοοοι Ἰ)᾽ηοΥ- 
ἤπ5, ἀϑρόοι γυϊρο [| 1980. ἐὴ Βταη- 
οΚια5: ἐεῦ Βουρῖι5, ἐἤ να]ρὸ || ἐεῦ : 
ἰὴ πα ονῆαβ || 1390. ἀρχαῖά: τάρ- 
χαῖά Ἡφδυτηδηπιι5 || 1938, οὐκέτ᾽ 6 
οοπϊοοίαγα Δ α1α] [|{1999. αἰβοῖ 6χ- 
{τὰ γ Θ Βα πὶ οβ, οα] απ οα να] ρῸ ργ86- 
πα Ε{π|πτ ἐαεβοῖοτα.Υ || 1940. οὐκ ἄπει 
σύ ΤΙ μἀοΥἤα5: οὐκ ἄπεισι ΘΟαϊοθ5: 
ἃ οὐκ ἀποίσεις Ὁ ἢ ἡμῖν Δα Ια ΗοΥ- 
τη ηΠτι5 || 1947. οὐ εκ Βυπαποκίαβ: 
εἵνεκ᾽ ἢ 1948. οὐδὲ φιαλεῖς: οὐδ᾽ ἐφια- 
λεῖς ΒεπποἸκῖι5 οχ Εαβίδιῃο [{1900, 
ταῦτ᾽ Οομοία5: αὐτ᾽ ἢ 1904. γὼ :τϑοΐο 
πω ἘἸτ 5] 65 [ 1900. καυτός" ἐπὶ 
Βυπηοκίαβ ἴῃ νου βΙ οηΘ; καὐτὸς ἐπὶ ἢ} 
1903. οἵως: οἵοις Υ Ηὶ || 1900. ποίαν; 
σῶς ΕἸοΥΘη5 ΟΠ Ἰδέϊδηιβ. ἀπ τὴν Ὁ ἢ} 
1511, πού στί: 5ογθθηάππὶ νἀ οίπν 
τοὔστι--ττοί ἐστί ἢ 1512, τοῖς ϑεοῖς; 



ἘΡΈΣΙ 

τοῖν ϑεοῖν τοοία ΠΙΟΒίοττιβ || 1910. 
ἐστιγμένην : ἐσχισμένην Ὁ} 1380, »ομεί- 
σας σ᾽ Ηϊτβομίρίι5: νομίσας ἢ 1584. 
ϑενὼν ΠὨιπάοτῆμπβ: ϑένων ᾿ 1986. 
ὑπώπια: ὑπώπιον Υ [|1981.. 46] ον 
Ἡδιηδῖκουι ἡ 1991. καπιϑήκας τέτ- 
ταρας: κἀπιϑήκαν τέτταρας, καπι- 
ϑήκην τέτταρας νυ]ρο, κἀπιϑήκην 
τεττάρων Τ)͵ΟΌταοι5 [ 1994. ἀ6]6ὲ 
Ἡδιηβκοσας οἱ 1990, εὖ οοπϊθοῖΐ 
Ρρῖὸ ὥστ᾽ |1418. κλητεύων 1)ο- 
Ῥγᾶθιιβ: κλητεύειν [[ ἔοικας ϑαψίνη 
ἨοΙβκίαβ: ἐοικὼς ϑαψίνη ἢ 1414. 
“τοοσπολῶν Η ΘΥΤηΔ 115 ἕ: πρὸς πο- 
δῶν {{1411.. οἵ μοι κακοδαίμων: 66 
Τοντίαββθ ἃ ΒαθΙνοθομθ αἸσαηῃίαν 
1418. καλέσῃ ΒοΙδκῖιβ: καλέσῃς ἢ 
1429. δευρί: πότερον ἐπιτρέπεις 
1θθμτ]οῖπβ: δευρὶ πρότερον, ἐπιτρέ- 
σπεις ᾿Π| 1420. οὐ δέομ᾽ οὐδὲ: οὐδὲ δέο- 
μαι Βοίμῖαβ ποπ τη8 16. οὐ Υ δέο- 
μαι Ῥγὸ δέομ᾽ Ἰαθοαί [|1498. οὗτος: 

ΡΥ: - Ι 
αὐτὸς || 1440. πο νϑυύβαμ, (πὶ γὰ]-᾿ 
80 ρΡοϑ 1491. Ἰορτίαν, πὰ ἐγαηβρο- 
8], τὖ βαϑιὺ ΠΑ Κοσι5 ᾿ 1442, 
ἐνταὺϑὲ ΕἸτη5]οἰπ5: ἐνταυϑοῖ "1449. 
ἔγωγε Β4:: οἴσω σε ἈΥ͂, ἐγώ σε 1)]1ὴ- 
ΟΥ̓ 5. οὐ ΗδιΚοτυὰΒ ᾿} τί ποιεῖς; 

ὃ τι ποιῶ: τί ποιήσεις; ὃ τε; Ηδιτηα- 
Κοιὰβ || 1444. εἴσω φέοω ο᾽: οἴσω 
τοέχων ΗδιηΆ κου ἢ 1449. ἀπόλοι: 
ἀπολῶ σ᾽ Ἀἰδκίιι5, ἀπολεῖς γα]ρὸ ] 
τοῖς σοῖς: τοῖσι να!]ρο, τοῖς ΗΝ ᾿ 
1452. ξηρῶν: σκληρῶν ΗΥΒΟΠΙΡΙ5 

ΑΌΝΟΤΑΤΙΟ ΟΕΙΤΙΟΑ 

οὐδέν γ᾽ {Π 1011. ἀο]οἐ Ηδιηδκουὰβ ἢ} 
1514. μοι: σὺ δὲ ΗδνπΔηη53: μ᾽ 
φζυρὲ ΑΥ̓͂ οἱ ᾧζυρέ ἢ 1519. ϑαλασ- 
σίου ϑεοῦ Ῥονρκίαβ: ϑαλασσίου 
γα] σο, ϑαλασσίοσιο Π)]ηἀογῆϊ5: ππο- 
ὩΟΒΥ ΠΑΡ απ ϑεοῦ ἴῃ ΡῬΆΤΟ ἴα ὙΟΥΒῈΒ 
{γα Ρ] οἱ Ὡ181] οὔ δ μβ᾽ ομΐβ μΒαροῖ; ο6- 
ἰθγαπι οὔ. Οοροὶὶ ΝΙ). Ρ. 10} 1521, 
᾿ἀτρυγέτου ϊπαογῆιϊδ: ἀτρυγέτοιο 
Ι Τοϑ9. σόδα κυκλοσοβεῖτε Ὄϊμδον- 
Πα5: πόδ᾽ ἐν κύκλῳ στροβεῖτε (γρ. 
σοβεῖτε) Υ, πόδ᾽ ἐν κύκλῳ σοβεῖτε 
ΤΘΠ]ααὶ; τϑοίθ θη ηα5586. νἱ ἀθέου 
᾿ΒΙπαοτῆμπδ, 51 τη 40 γϑοίθ ἤδᾷθο ΡΓῸ 
ΔΗ ΒΊΓΟΡΪοΙβ. Βαροηΐασ, 46. απ0 
ΠΟΙ ΠῚ ΟΠ 5 ἀπ᾽ βίο τ] Πϊ 58- 
ΤἸαΐα οϑί {|1820. 917. ὠζωσιν: ὠιξζωσιν 
ΝΕ || 1ὅ90. ἡμᾶς: ὑμᾶς τϑοίρ Βοηΐ- 
Ἰοΐπ5| 1591, ὀρχούμενον ὅστις: ὁρ- 
'χούμενός τις ᾿, ὀρχούμενος ὅστις [Γ, 
αποα ξοτία556 γΘ 1 6δΐ. 

ῬΡΑΧ 

οΟΥ͂, Τὶ τάχιστα: τάχος τῷ ΚΊΘΗ] 5 
Μθμι. 11, 98 || 2. δὸς --- ἀπολουμέ- 
νῷ: ᾶ60 δηΐθ ΠΟΡΥ θιιΠ 5ΘΥΥΪ ρυὶ- 
μΪ οτϑηΐ || Ὁ. 6. ποῦ --- κατέφαγεν: 
Βᾶθο δἰϊαπιὶ ἀηΐθ Γ᾽ ΟΡΥ ΘΙ ΠῚ Β56ΥΥῸ 
Ῥτΐτηο οὗ βϑαπθηξα μὰ τὸν --- ποδοῖν 
Αἰζουὶ ἐπ θα θα μίαν [| 6. οὐ κατέφα- 
γεν; μὰ: κατέφαγεν; οὐ μὰ Βεγρ- 
Κιὰ5 || 7. περικυλίσας 56ΒΟ]Ϊα : σπερε- 
κυκλίσας ἢ ὃ. ν]ΡῸ 5ΘΥΝῚ ὈΥΊΠΩΙ δβί, 
οουτοχὶῦ ΠΟ ταθαβ [} 12. φησιν: φα- 

Ϊ 

1 1454. μεταπεσεῖται ΠΟΌταΘι5: με- σων ΒοΥρκῖπ5. ν. δὰ ΤΠΘΟΟΥ 14. 
ταπεσεῖτ᾽ ΒομΙ]οἶτι5, μέγα πείσεται 1, ὃ0 [[|10, καὶ τρῖβ᾽ ἔϑ᾽ ἑτέρας Ἰ)1α- 
Τὶ, μεταπείσεται Υ᾽ ᾿ὶ ἐπὶ τὸ τρυφῶν ἀοτῆϊ: καὶ τρῖβ᾽ ἑτέρας γε ναΪ6Ο, 
ἩυτΔΠηιι5 ἢ οὐ ΠΙ μου ἤπ5: ἐπὶ τὸ καὶ τρῖβ᾽ ἑτέρας ΕΥ̓͂ ||18. «πΐο 1)0- 
δυφᾶν , ἐπιτρυφὸν οἵ ἐπὶ τὸτρυφε- ὈτδθιιΠὶ Βοοιη60 6 19. ΡΥ]Π10 56 νῸ 
ρὸν Δ1Π|} 1401. μετεβάλοντο: γ]θὸ ἀαθαίαν ᾿ 18, οἴσω: ἃ οἷσε } 21, 
μετεβάλλοντο ἢ 1418. κατακομῆσαι: πόϑεν ἂν: ὁπόϑεν Οο)οίαβ [ 82, 
κατακοσμῆσαι ναϊσο, γρ. κατακηλὴ- λάϑοις ἈρΙδιρίαδ5: λάϑης ᾿ 41---θ0, 
σαι Υ ἢ 1481. τοὺς νῦν ΒΘηΙΘἶπ5: ῬΟΥΒΟΠ τη ν1665 αἰδεϊηχὶ αὐ ρνδοὶ- 
τὸν νοῦν ᾿ διορχησάμενος Ὗ ἈΖΙ: δὲ- νὶῦ Τοῦτα ἢ 47. αἰνίσσεται 1)0- 

ορχησόμενος να]ρῸ Ι 1482. αὐλείοισι: Ὀταθαδ: αἰνίττεται ἢ! 48. τὴν σπατί- 
αὐλείαισι Υ |[|1481{. ῥύμης Το 6- λὴν: τὴν ἀοΙοὺ ἘΠΠπΒ]οἶτι5 || ἐσθέει: 
οκίαβ: ῥώμης ἢ 1490. πτήσσει: πλήσ- ἔσϑιεν ΠΟ γαΘαΒ || 60. ἔκ ἔα: μᾶθο 
σει Βοηί]οῖιβ, πτήσει Υ͂, πτήσσει ἀπο ΒΥπΠΟΙκῖ πη 5ουνὶ οὐδὴΐ Ι 00. 
οἴατη Αο]ϊδηῖ5 Υ Η. 13, 17} 1491. πρῶτον ἡνίχ : ἡνίκα πρῶτον ΗαΔΙ- 
βαλλήσεις: βαλλήση Τὶ, βαλλήσει Βοτρ- ὈοτΥέβπια Π 07. ἂν ταδί ΗἸγΒομ ρα: 
Κι [| 1492. οὐράνιόν γ.: οὐράνιον ἐνθαδί} 10. Πηγάσιόν μοι: μοε ΟΤὴ. 
ΕΥ͂, οὐρανίαν γϑοία ἔογβᾶῃ Ποϑυ- ΕΥ̓͂, ἀπάρ ὁρῸ Πηγασίδιον, Βοτρ'- 
ομῖα5 [{ 1490. οὐκ εὖ: οὐκ εὖ; τϑοΐο Κιι5. Πηγάσειον [8 11---88., ἴῃ τη γρῖ- 
ΒοΡγδθι5 ῬΆΠΟΟΙΘομϊ πᾶθο 85- [ποῖὴ ΓΘ] Θραν ὙΘΥβιι5. ἴΠ 6} {1551110 8, 
β'σηδηϑ [[ 1007, οὐδὲν Βηυαποκία5:} ἀατημανὶ δ ἰΐοιη ΗΔ ΚΟυιι5. [[| 98, 



ῬΑΧ 

ἀαπημαῦ ξονίαϑββθ πιοτὸ Ηδιπβῖο- 
γπι5 [ φράζω Οοθοίαδ5: φράσον ᾿ 100. 
ἀποικοδομεῖν ΕἸΟΥΘῊ5 ΟΠ Ιβ 8 ΠῈ5: 
ἀνοικοδομεῖν ᾿ 107. καταγορεύῃ 0ο- 
Ροίαυδ: καταγορεύσῃ 110. ἀλλ. ἰοὺ 
ἰοὺ ἰού: ἰοὺ Ὀϊ5 ῬΟΠΙΓΕ, Ὁπα6 ΡΟϑ5515 
ἄλλα μὰ 4. ἰοὺ ἰοὺ ] 119. ὑμῖν: 
ὑμῶν ἡ [ 109. κάτω κάρα ΄ΪΠ6οΥ- 
Παυβ: κατωκάρα ᾿ βουκολήσεται: βαυ- 
καλήσεται ἩΘοκοταβ [|| 104. Πήγασε 
χαίρων χώρει: χαίρων Πήγασε χώ-} 
ρει {16 ἈΠ1ὰ5 Μίμομη. ΤΠ 8 1} 150: 
χρυσοχάλεινον πάταγον: ᾿χρυσοχαλέ- 
νῶν ΒουρΡΚίαΒ, χρυσοχάλινος ΠΘΒΟΙΟ 
415 11. στρέφει ΠΟΥ Ηπ5. οἱ 
Ῥοβῇ πὰπὸ Οὐροίαβ: ΠΟΥ στρο- 
φεῖ 110. φυλάξει ΠοΙΒκῖα5: φυ- 
Ἰάξωι [[ 119. ϑύραισιν: ϑύρησιν |} 

2. βδελυρὲ Βα] 445: μιαρὲ ᾿ 181. 
ἐστ᾽ τ᾿ ΒΕ δία: ἐστιν [| 192. φέρων: 
φέρω ἨδΙθονίδιηδ 190. ἤλϑες: εἷ- 
στας Ηδμμδ κου Ι: 195. ἐὴ ἰὴ ἰή: {]- 
ῬΙοχ ἰὴ 5 Βρθούαπι ἢ} 190. ὅτ᾽ :ὅτι Ηἃ- 
ταῦ Κοτα5 [ οὐδ᾽ ἔμελλες Τ)ΟΌταΘα5: 
οὐδὲ μέλλεις [ 210. οὕνεχ᾽ Βτνυῃη- 
οκίαβ: εἵνεχ᾽ [ 211. ὁτιὴ ΒΘμε]οῖα5: 
ὅτι ] 214. ὠττικίων ἨοΙάθημ5: ἀτ- 
τικέων ᾿ὈΥ], ἁττικίον ἸΟΌγ θα ἢ 
δίκαν Η]ἸΥΒΟΒΙρα5: δίκην || 210, ἀτ- 
τιωνικοὶ Ἰ)οΟὈγαΘα5: ΠΞΕΕΞ ΠΒΑΤΟ ὩΤΗ͂ 
ἁττικιωνικοὶ ΒοΡρ κἰ 5 Ι πράξαιτ᾽ 
ῬΟΚΚθαβ: πράξαιντ᾽ 210. ὑμεῖς εὐ- 
ϑύς: Οοθοία5 εὐθύς" ἀνδρεοὶ 218. νὴ 
τὴν ϑηναίαν" μὰ «Ὁ οὐχὶ σειστέον: 
γῆ τὴν ϑηνᾶν, νὴ Δί᾽, οὐχὶ πειστέον 
να]ρὸ [|.219. ἔχωμεν: ἕλωμεν Ηϊτ- 
50 ΠΡ 115} στόλον ΟἸΠ65 Ρτδοίον ΕΥ̓͂, 
αἰ στόλεν 220. 4616 ΗΔ 6γ ἔβα [} 
228, 80. ϑυΐαν οἱ ϑυΐᾳ: ϑυείαν οἵ 
ϑυείᾳ ἢ 282. γνώμην: γνώμην γ᾽ Ποτ- 
γογάΘμῖι8 Ι 294. 85. αὐτὸς ἠἡσϑόμην 
ὥσπερ: ὥσπερ ἠσϑόμην καὐτὸς να]σὸ 
Ι 985. 88, ϑυὴ ἴας: γαϊρο ϑυείας Ι οἧθ. 
ἐπιτετοίψεσϑ'᾽ ἸΟ]τη5] 65: ἐσετρί- 
ψεσϑ᾽ ἢ 901. Δηΐο ΠοΡγάθιαι Πολέμῳ 
οοπ πὰ θαΐαν [[ οἷον: οἵα να]ΡῸ ! 
200. χρησϑάτέρῳ Βνυποκῖι5: χοῆ- 
σϑαι ϑατέρῳ || 254. τετρωβόλου Κα- 
Βίθσιϑ: τετρώβολον Ι 201. ὡς δοιμὺς 
απΐο ΗΘΥΠ ΗΠ ΠΌΤΩ Πολέμου οὐαῦ Ι 
208. αηΐο Ηοτυπδηηππι Κυδοιμοῦ 
οτϑί [ ἐνέβαλεν Πουτηδημπ5: ἐνέβα- 
λες "} 209. οἷσ᾽ οἷσ᾽ Τ) οὈνδοιι5 46 Νι- 
65 6099: οἴσεις [261]. πάν ἿΣ Δα α1α 10 
ΒοΡτδοιϑ ||} 2602. εἰ δὲ μή, ᾿γὼ κλαύ- 

ᾧπΛὉΧΙ1Π1 

σομαι: εἰ δὲ μή γε, κλαύσομαιναϊρο ἢ} 
9θῦ. 60. Ξραγῖο5. οθηβοὲ ΗΔΙΩΔ ΚΟΙῚΒ 
Ι 266. ταράξει : κατατρίψει Ὁ ἢ 209. 
᾿ϑηναίοισιν ἁλετρίβανος ῬοΥΒΟΠτιΒ: 
ϑην ̓αἰοις ἀλετρίβανος, ἘΝ, 49η- 
ναίοις ἀλετρίβαν ος ὁρᾶς τοιϊααὶ Ἰ 
219. ἀθ] ον ΤἸπάο νι 5 [[|7 πρίν γε 
τὸν: εἰ πρίν γε τὸν 68 5680]. Πο- 
Ὀγάθα8, στρὲν ἤ γε τὸν ᾿β{{τλ Πητι5, 
πρὶν τόνδε τὸν οαρ τῖαβ [| 214. πε: Ξ 
γέ τι ΒΗ, γέτιν᾽ “ΒΘ μονα ! 280. κα 
ἐπρτο 1 κατ᾽ Π μάλα: μάλ᾽ αὐ 1): 
Ὀτάθαβ || 982. ,Ἱακεδαιμονίοισιν ἀλε- 
τρίβανος Ῥουβοηιιβ: «]ακεδαιμονίοις 
ἀλετρίβανος ΕΥ͂, “ακεδαιμονίοις 
κακὸς ἀλετρίβανος το 11] 988. χω- 
οἷα: μος βαβρθοίιπι [ 900. φοινέεε- 
κῶν: φοινικίδων Ὁ [ 8516. οὔτε χαί- 
ρων: οὔτι καὶ γῦν γα]ρὸ Ι 928, τουτί 
κ᾽ ἔασον: δι τοῦτ᾽ ἔτι μ᾽ ἔασον Ὁ ἢ θ2υ. 
μηδὲν ὀρχήσησϑ'. ἔτι ΒοΚΚοιβ: μη- 
δ ὀρχήσεσϑ'᾽ ἔτε [| 992. λ ἤξομεν: 
γα] ΡῸ λήγομεν ᾿ 994. τοί μοῦστ ἘΠ: 
ἀοτῆα5: τοί μ᾽ ἐστ᾽ ΗΥ͂, τί μοί ᾿στ᾽ 
να]ρο || 841. πλεῖν μέν ξιν: σιλημμε- 
λεῖν Ἡδυπογάθηιϊβ, ἐμπιεῖν Ηδιηᾶ- 
Κουαβ |} βινεῖν ΤΙ ΔογΗπβ: «κενεῖν 
ΠΌΥῚ, 8ῃ πένειν Ὁ [[|844. πυ δαρίζειν: 
συβαρίζειν ν]0Ὸ Ϊ ὅ45. ἰοῦ ἰοῦ 
ῬΙπάογῆιο: ἰοὺ ἰού | 840. τὴν ἡμέ- 
ραν ταύτην ποτέ Ῥοιβοπαβ: ταύ- 
τὴν μὲ τὴν ἡμέραν ποτε ἈΥ͂, ταύ- 
τὴν τὴν ἡμέραν ποτὲ γα]ρο, ταύτην 
μὲ ποτε τὴν ἡμέραν Ὀϊηδοτῆμ, 
ταύτην μὲ τὴν ἡμέραν ΟΥ ΘΕ1Ο15 πτηθ- 
ΤῚ5 τϑοῖο ΠΕ ] 941. ἀνεσχόμην 
Βυαποκῖιδ5: ἠνεσχόμην ᾿ ϑῦῦ. ἀπολ- 
λύμεϑα ἸΚυβίοταϑ: ἀπωλλύμεϑα [} 
806. δόρει ΟΠοΘΥΟθοβοιι5: δορὶ 1.301. 
ποῖ: πῇ Ὁ τι πῶς Ὁ || 804. οὐκοῦν ἢν 
λάχω: οὐκ ἢν μὴ λάχω ΔοοΡρνδθὰβ Ι 
900. κλήρῳ ποιήσεις οἵδ᾽ ὅτι: κληρῶν 
ποιήσεις οἵδ᾽ ὁτεῦν ᾿ 514. μοένυν: νύν 
μοι ΟοΡοίαδ, 8) τοίνυν ἵ || ὅδ. μη- 
δαμῶς, μὴ 117) ̓ ϑαβῶξ: μὴ͵ μηδαμῶς μη- 

δαμῶς Ἐ, μη δαμῶς ἘΣ ΕΕΣΙΝΕ 4οα 
τϑοῖρ ΡτοΡ αν] ΒοΥΡ ῖαβ, γ. δα 846 
Ι ὅ80. παρ᾽ ἐμοΐ ) Ἑ Οοθοίαδ, σταρ᾽ 
ἐμοῦ ἈΠ, “παρ᾽ μοὶ γε οοίουϊ Ι 887. 
νομίζων ἐν τοιούτῳ: νομίζων ἐν 
τῷδε τῷ να]ρο, γνομίζ᾽ ἐν τουτῳὶ τῷ 
ΒομΕΠοἶπ5 οἱ Βυππο κῖτ5, » ομίζειν ἐν 
τοιῷδε ΤΟ οΡταθιι5 Ι 90, 191. μη γέν ῃ 

- ἡμῖν: Ἰοοβ ΤΠ ]Δ πὶ ΘῪ ταπηπΊ δ ἰ - 
ΟΥ̓ ΠῚ ΒΘ αἰ! αΐθ πὶ οχροχίαβ ἢ 402, 



ἘΡΧΧΤΥ. 

τὰ νῦν γάρ εἰσι: γένυνγάρ εἰσεγαϊρο 
Ι! 400. ἀναπείσεις Η]Ἰ ΒΟ Ιρῖα5: ἂν 
στείσαις !Π 409, ἕνα δὴ τί ῬΘΒΓΙΟΙα5: 
ἵνα τί δὴ ΝΥ, ἵνα τί δὲ τοἸϊααὶ || 412. 
ἡμᾶς ΝΥ : ὑμᾶς || 414. παρεκλεπτέτην 
Βυαποῖκῖαβ : παρεκλέπτετον ἢ 410. 
ἁκαρτωλίας ΒοΥρκῖι5. ὁχ ΒΘΚΚΘΙΙ 
ἈΑπροί. Ρ. 19,10: ἁρματωλίας ὁοα]- 
665. οἵ, οι. ρταθο. Π. ρ.ὅ04 || 417. 
τῶνδε καὶ: να]ρο τήνδε καὶ [ 420. 
ξογίαββο ἀο᾽θπαὰβ [] διπόλει. Ῥουδβο- 
ππ5: δωσόλει || 421. ἀλλαι: ἄλλαι 
να]ρῸ, οοίογας ΒΥταποκίαϑ || 422. Ἐρ- 
καῇ: Ἑρμὴ || 421. εἰσιόντες: ΠΟΟ 6οΥ- 
τρίτη νἱα θέαν. οἵ, 295 || 490. τἄλλα 
δ᾽: ποῦ οἰϊδῃῃ βιιβρθοίατη μ1}], θ6 6 
Βαθοτθί καὲ γὰρ 452. φιαλοῦμεν: 
7 -“ Αἱ . 5 φιαλοῦμεν Ἐλαδίαίμι5 || 499. 94. 
δηίο Πιηαἀογῆσπτη ΜΟΥ ΘαΣΙ οτδηΐ ἢ} 
480. εὐχόμεσϑα: εὐχώμεσϑα οοαϊ- 
065, τϑοίθ Βγαηοκίι5. μγεοαηλιν" ἢ} 
440. πάσχοι τοιαῦτ᾽ ἀτϑ' πα οΥῆπ5: 
σπάσχοιτο τοιαῦταϑ' Ὗ, πάσχοι γε 
τοιαῦϑ' τοιϊααὶ || 449. διαγαγεῖν Οο- 
Ῥοία5: διάγειν [[ 450. ξυλλάβῃ: ξυλ- 
λάβοι ᾿ 459. αιίθ Βϑουϊαιη ὁπ ουΐ 
οὐαί, 404. Ττγρδοὶ οἱ 40. ταγβὰ5 
ΟΒΟΥΪ ; ἴῃ 60 διηθη ουτανὶξ, ἡποα 
οὐϊαπὶ 499, 441. 444. .- 40 οἱ 490---ὅ8. 
ΓΥγραθο ἐσθ] || 451. δὲ μή. ῬοΥρ- 
Κι: δὲ μή; [| γε. ΒοΥρκίαδ: γε; [} 
409. ἀλλ᾽ ἄγετον νῦν ἕλκετε: ἄγετον 
ξυνέλκετε να]ρο, ἀλλ᾽ ἀγεϑ' ἕλκετον 

ὠγαϑέ ᾽μοΥῆα5, αλλ ἄγετον ξυνε- 
φέλκετε Βουρκίαβ, ἀλλ ἄγετε ξυνα- 
νέλκετε ΠΟ ταθαβ, ἀλλ᾽ ἀγεϑ᾽ ἕλκετ' 
ἀνέλκετε ΠοΙάοπηαβ |} 419. 80. Μοτ- 
οασ]ο, 481 ---ϑϑι οαπῃ τοῖς καλῶς ἐξη- 
γουμένοις (50}0].}) ΤΎΥΡΑΘο, 484. 80, 
ΟἸΟΥΟ διϑβιρηαν Βουρκίαβ || 489. 
εἴα νἡὴ 4ία: πᾶθο υυραθο ἀραϊᾷ 
Βουρ κα 5. εἶα ἀ6] 6 1 οΥ ἢὰ5: οτθ- 
410116 οϑῦ ροθίβϑῃηιν ἢἴο θϑάθῃ ρο- 
5.1556 ἡγοῦ θὰ απ86 1 5ΓΟ ΡΠ Ϊ60 γου- 
δὰ, υἱ ΕἸΑΝΗΖΙ4“4 οχ ΕΤΙΜΑΖ“4 
ΘΟΥΤαρΡ πὶ 5ι0 [4091]. ομοτο αἀδαὶϊΐ 
Βουρ κῖι5 || 491. Ἰασα μα 516 ᾿π0]6- 
νὴ] πἀογῆιι5 δῆτα τόδ᾽ ἐστὶν, Βοτρ- 
Κὶὰ8 δῆτα τόδ᾽ ὑμῶν || 499, ἁργεῖοι: 
ὠργεῖοε να]ρο; οἵ, νουβατη ΒΕ ΠΌΡἢ]- 
απ || 4917. νυ» Οομοίαβ: οὖν [[. 498, 
ἀνδρείως ΒΘ. Ποἰκ5: ἀνδοικῶς} 00 .--- 
01. Μογοινῖο {τ αϊ ἢ, να] ρὸ ΤῪν- 
δ[δ6Ι1 5αηΐ {020 ---20. ἢ05 γΟΥΒι15 5ὲι- 
Βρθοίαϊ οἵ Ἰδοῖηδ Θχρ] οπ δα σαιιϑἃ 

ΑΡΝΟΤΑΤΙΟ ΟΕΙΤΙΟΑ 

4 Ὁ ᾿πηρουϊίο 5ουῖρθὰ βυροίοβ 6556 
βίαϊα!Ό Ηδιηδίςουιβ [[ 29. κρομμῦυο- 
ξυρεγμίας: τοοῖθ κρομμυοξερεγμίας 
ΤοΡτᾶθαβ || 591. τρυγῳδῶν Ῥγαῃ- 
ὁΚῖπ5: τραγῳδῶν || κλαύσάρα Ὠϊη- 
ἀονῆπβ: χλαῦσ᾽ ἄρα γ6] κλαῦσ᾽ ἄρα 
Ι! 96. κόλπου: κώμου ἨδιηΑΚΟΙ5 
ῬΓΟΡΔΌΙΙ ον [[| 91. χοός ἘΠΠ5] 6 ἶτι5: 
χοῶς || 542. κυάϑους Οοθοίι5: κυά- 
ϑοις ᾿ Ὁ48, ὁ δὲ δρεπανουργὸς: τὸν 
δὲ δρεπανουργὸν (Οθοία5 [882.Ψ ὡς 
ἀσμένοισιν ἤλϑες ἡμῖν φιλτάτη: ὥ 
φίλταϑ'᾽ ὡς ἀσμένοισιν ἡμῖν ἤλϑες 
γΌ]ρΟῸ, εἷς ἦλθες ἡμῖν ἀσμένοις ὦ 
φιλτάτη Τὶημἀοτῆϊδ, ὡς ἀσμένοισιν 
ἤλϑες ὦ φιλτάτη Βονρκῖαθ {|{- ὅ89. 
ἐδάμην Πα ον ῆπδθ: ἐδάμημεν ἢ] δίῳ 
γεωργὸν Οοθοίαδ: γεωργικὸν ) 000. 
ὁπόσ᾽ Βομίϊοῖπβ5: δσ᾽ οἱ δσσ᾽ ἢ 008. 
λιπερνῆτες ϊοάοτιι5 Θ᾽σα]α5: σο- 
φώτατοι δὴ ξυνίετε: τις ξυνιέτω 
Πιοάοτιβ, αποα ξογία556 γϑυιηι οϑὲ 
! 006. ἦρξεν ἄτης ϑοΙα]οταβ: αὐτῆς 
ἤοξεν οοαἶο65, 564 Ἰαΐοῖ πΠαπα ἀπὈϊθ 
αἰϊαα ααἰα., π66 βαοἷὲ απο Βογρ- 
Κίαβ οομίθοὶῇ αὐτίχ᾽ εἶρξεν ᾿ 010. κά- 
ξεφύσησεν ΒΘὨΙ]οΙ5: ἐξερύσησεσαι 
611. ἐνθαδί: ναϊρο ἐνθάδε [ 610, 
ἠκηπκόη Β6ΠΟ] 1] : ἠκηκόειν ἢ Ο18. πόλλ᾽ 
ἄρ᾽ Οορεοέι5: πολλά γ᾽ || 622. καἀνέ- 
σεειϑον: κατ᾽ ἔπειϑον τϑοία ΟΟ  θἔϊι5 
Ι 029. φύτευσα κἀξεϑρεψάμην Βοπῖ- 
Ἰοῖι5: φυτεύσας ἐξεϑρεψάμην 090, 
ἐν δίκως: ἐν δίκη ἡ Π γε Δα Ια} Βοηΐ- 
Ιοἴπι5 || 092. κᾷτα δ᾽ ὡς: κάτά γ᾽ ὡς ἢ} 
040. αἰτίας: αἰτίαν ἩδΙΑ κοσι5. ἢ} 
φρονεῖ: φρονοῖ ΙΝ αἰϊϊαπθ ᾿ Βρα- 
σίδα ϑιυϊάα5π: Βρασίδου || 048. ἅττα 
ΕἸοΥΘη5 ΟΠ υἰβίϊδηιιβ: ἅττ᾽ ἂν ἢ! 044. 
ἐτύπτεϑ'᾽ ΠΙνΒομΙρία5: ἐτύπτονϑ᾽ ἢ} 
004. 4616. ΗΔ κου [| 611. ἐνἹθαδέ: 
ναϊρο ἐνθάδε 010. οὗπερ Βροηΐί- 
Ἰοΐπ5: ὅσπερ" θ19. νῦν: Οοθθέιβ νυν 
! 084. οὕτω Οομοίι5: αὐτῷ {|| 089. 
γενησόμεϑα. τρόπῳ τίνε: γενησόμε- 
σϑα. τρόπῳ τίνε να]σο, γενησόμε- 
σϑα. τίνε τρόπῳ ΤΠ οΥἤαΒ || 10]. 
[οὐΐαββθ Βρασι5 [[ᾷὈ11. κατελάσας: 
κατελάσαι Βονρκῖιβ || 11Ὁ. βουλὴ σὺ 
ΒΟΠΟ]α: σὺ βουλὴ ἢ! 110, ῥοφήσει 
ΕἸπιβ] οἶπβ: ῥοφήσεις ἢ 120, οἴκαδ᾽ οἵ- 
καδ᾽: οἴκαδ᾽ αὖϑις Οὐ  οίτ5, ἔϑε δεῦρ᾽ 
οἴκαδ᾽ Βοτρκίαβ; ροββαπέ οἔ πη ἈΠ1ἃ 
1αα], 6. 6. ἄγε νῦν ν6] ἄγε δῆτ᾽ ἢ 120. 
ϑάρρει Βταποκῖίαβ: θάρσει || 120, 



ΡΑΧ 

κόρα: να]ρὸ κόραι ἢ 129. τάδε τὰ 
σκεύη παραδόντες: τήνδε σκευὴν ἀπο- 
δύντες Η Δα Κοῦ5 ἀρὰ Οοθθέιτῃ 
ΝΙ). Ρ. 1 {{:180. φῶμεν: γα]ρὸ δῶ- 
μεν [ 151. τὰς σκηνὰς: τὰς σκευὰς 
Ἠδιμδκοιιβ [| 142 .48, ἴξα, ἨΟ5 γΘΥϑα8 
ἰνϑηβροϑα! ΒΟ ἴση βθοαίαβ ἢ 144. 
ἀοΙονι Ηδιηδ κου || 140. εἶτ᾽ ἀνέ- 
ροιτο Βρηίοῖιβ: ἐπανέροιτο ἢ {41. 
καδενδοοτόμησε: τοοίθ (οθοία5 κά- 
δενδροκόπησε Ι 102. ἐπεχείρει: ἐπι- 
χειρεῖ 4111 ΘΟα16685, ἐπιχειρῶν ΕΓΑτια, 
Κοσιϑ [[ τ00. βαρβαρομύϑους: βορ- 
βοροθύμους να]ρο, ὁπ] ἀποα 58Ὁ- 
56{{1 166} βομο βία [ 54. 1101] 
καὶ πρῶτον μὲν μάχομιαι πάντων: 

ΡῬΙῸ ΒΪ5 γΘΡΟΠΘηαἃ 6558 απ|86 Ὗ 6ΒΡ. 
1091 Ἰοραπίαν ϑρασέως ξυστὰς εὐ- 
ϑὺς ἀπ᾽ ἀρχῆς Ἰη6]]6χ1 ΗΠ. ΚΘατι5 
Ι 155. οὗ -- δεινόταται: ᾧ --- δεινό- 
τεραι ΚΚΊΘΗΠΠα5. Μηθηι. 1, ̓491 |, τῦθ. 
γλῶτται: κεφαλαὶ δηΐο ΒΘ Θἰππη [ 
ττ0. καὶ: κανὺ [{{{1. φέρε τῷ φαλα- 
κοῷ: Δἀἀοηάπηη νἱἀθίαν τῶν ὀψα- 
ρίων γ6] 5112118 απτὰ || {{4. λαμπρὸν 
ΒΟΠο] δία: ἀνδρὸς [| 185. ὑπάκουε 
Βρῃ ]θ 5: ὑπακούσῃε! 801 ἡδομένη: 
ἡδομένῃ ἸθοΥρΊτα5, ἑζομένη να]ρὸ ἢ} 
822. φαΐνεσϑε ἃ ηΐθ  ιπάονῆσμηι [ 824. 
ἐγὼ ᾽πυϑόμην: ἔγωγ᾽ ἐπυϑόμην ἈΥ͂. 
Ἰοοὰβ οοΥαρίμ5 οἵ Ἰαοαμοβιβ Ι| 820. 
ἤλγουν: ἀλγῶ Ηδιηδκοιὰβ |} 891. ἐν- 
διαεριαυερινηχέτους: ἐνδιαεριαυρι» ἸΣ 
χύτους ἰπ{6}}Π61 ροδββοῦ ἢ 886. ὡἧς 
ἦλ᾽ 50Υ10851 ργὸ νυ]ραίο ὡς δ᾽ ἦλϑ'᾽, 
ῬΘΙΒΟΠΔΙ ΙΗ ὙἱοΙθιι5} Ῥᾶα]ο ἍΠΈΘΥ ἃς 
να]ρὸ δὲ ἀΘβουρ 5 [ 891. ἑῷον: 
ἀοῖον γυ]ρο, ἀῷον Βοτρ Κἰ πι5 ! 
ἀστέρα: ΠΟΠΠΘ ἀστέρες Ἰ 841. ταύ- 
τα: ταύτας σὺ Τὶ, ταῦτα σὺ γο]ϊαπΐ, 
ταύτα ΒνπΠ ΚΙ Β5 Ἰ ὁπόϑεν ΗΒ: 

εἰ: τριώβολον. ἢ Πορταθιι Ι 861. 
ἄγε νυν ἴωμεν ΓΎΥΡΆΘΟ τϑοΐθ 8ἃ8- 
βίρπαῦ ΠΟΙ ἤθηι [ 802. τε: τί Ο006- 
ἐὰ5 || 801. ὧδ᾽: ἔστ᾽ ΒταποϊκῖαΒ {|| 860. 
ρων ΒοΥρκῖαβ: γέρον ᾿ 864. ἀηΐθ 
Θμ Ποία. Τ' ΤΎΘΘΘΙ οταῦ " εὖ Ἰμγᾷ 

μονέστερος: εὐδαιμονίστερος Υ ̓  φ' 
νεῖ Βθη]61α5: φανεὶς [ ὅ09. ᾿ ΠΣ 
ἘΊοΥ ἢ 5 ΟΠ βέϊδητβ: κινεῖν {8609}. 
σησαμὶς ΠοΡτδοιιβ: σησάμοις Β, ση- 
σαμῆ γοἸϊααὶ || 882. αὐτὸς ΒΔ Ιοναδ: 
αὐτοὺς || 886. τὴν σκευὴν: τὰ σκεύη 
ναϊρο ᾿ 891. ὁρᾶτ᾽ ὀπτάνιον 1)ο- 

ΤΧΧΥ 

Ὀναθαβ: ὁρᾶτε τοὐπτάνιον» Θ0616685, 
ὅρα τοὐπτάνιον ἰπΠΠοΥἤμ5 809. 
ἐνταυϑὶ γὰρ οὐν: ἐνταῦϑα αργναϊρο 
Ι 894. γ᾽: 9 ΒΕ, δ᾽ Ῥἰπάοναβ Ι 891. 
ἐς γόνατα, χὔβὸ: : ἐς γόνατα κύβδ᾽ 
γαΐρο ἢ 901. ϑαᾶσ᾽ ιμἀογῆπδ: ϑέασ᾽ 
[[ 909. ἐκεχειρίαν: δεκεχειρίαν Ηἃ- 
πηϑ Κουῖι5. ἢ 910. πολίταις ΗθΥΙηΔη- 
Ὠιδ: στολ της | 910. φήσεις γ᾽ ΤὶηαοΥ- 
ἢπ5: φήσεις ᾿ 818, στολλῶν: πολλοῦ 
ΗΙνΒομΙρῖα5 || ἄξιος: αἴτιος 1λαπο- 
5105 ἢ 919. αϑιονεὺς ΤΙΠαοτΗ͂Ι5: 
᾿ϑμονεὺς ἢ} 921. δημότην [)η6οτ- 
βαδ5: δημότην ὅμιλον ἢ} Ὁ29, Β6υγὸ 
ἀδίαν ἴα ΒΕ, ὉΒΟτῸ ἴῃ οϑίουβ, Τυυ- 
σᾷθο οοπέϊημα 920. 
δέῃ ιηαογνῆσβ: δέοι [ 928, Θεογέ- 
γους ΠΙπαορῆιι: : ΘΕΟΣ Ε ΘΕ Ι. 929 
τῷ δαί: Ὗ 901. ἱ ἵν ὅταν 
ἐν: γ ἕν᾽ ἐν ΘΟ ϊθ65 [͵ 942. ὡς ταῦτα: 
ὥστ᾽ αὐτὰ Τ)οΌταοιι5 [[ 949, νυ»: 
γα]ρὸ νῦν [951]. ὑμᾶς: ὀλὰς Βοτε- 
Κιὰ5 Ι; 952. αὐλήσων ἄκλητος: αὖ- 
λῶν ἄκλητος Ἰϊπἀοτῆιϊι5, ἄχλητος 
αὐλῶν ΒοΥρΊα5 || 99. τοῦ τ᾽ εὖ: σάφ᾽ 
ΠΙπαογῆπϑ [| 909. δαλίον Τα γτημ5: 
δαδίον ᾿ ἐμβάψω: ἐφ ον ΕΘ ΟΙ 5 
Μα5. Πμθη. 1806 ρΡ. 122, βϑαποηΐο 
Βουρκῖο || 900. 61. ἢ] γουβὰβ να]ρὸ 
ΙΠΥΘΥ50. ΟΥΪΠ6 Ἰοραηίαν; ΟΟΥΥΘχὶΐ 
ΒΡ οσι5, 4πθηὶ βοαππίαπ5 οϑῦ Βουρ- 
Κιπ5 [{ 900. δὲ: τε || 902. τοῖς 1 4οΥ- 
βπ5: τοῖσι ᾿ὶ 907. ἅνδρες ΤΠ] ΠἀογΗα5: 
ἄνδρες || 918. εὐχώμεσϑα δὴ: Πᾶθο ἃ 
ΤΥΣΡΒΟΙ ΟΥ̓ΔΊΟΠΘ. 5ΘΡΆΤ 18, 6558 
ἰῃ{ο ΠΠοχὶς Οοθοίιι5, οἤοσο 466] οἰΠὶ 
Βεουρ οτ7-- -80. δηίο ΒΥ ΠΟ πιπὴ 
οἰκέτου οΥϑηΐ ] 80. παρακύπτουσιν: 
παρακύπτουσ᾽ αὐ ἢ Ηἰτβομϊρίι, αποα 
ΡΓΟΡ απ πὴ νιαοίαν [} ὁ80. ἡμᾶς: 
ἡμῖν ΥὙ ἔονβδῃ σϑοία {| 1000. κ Με- 

,. γάρων ΠΔΙΆΪΚΟΙ 5: μεγάλων |} 1028. 
ϑύρασι ΠΟΥ Η5: ϑύ ̓ραισι ἢ] 1090. 
σοφῇ .. δόκιμον: σοφὴ [ἢν πᾶσιν 
δόκεμον Ι 108ὅ. οὖν ἂν μον ῆιι: 
ἂν οὖν ΕΥ͂ || 1048. καὶ γὰρ: καὶ μὴν 
ἀυθ ταμίου ΠΟ ταθιι5, νοῦθὰ Πᾶ 60 
καὶ μὴν --- ἐστεφανωμένος 56ΥΥ0 {1- 

-Ἰβαθη5 ! 1041. πη νϑυβιιπλ, αὶ 
γα]ρῸ οἰκέτῃ ὑν] θαϊταν., Οαπὶ ΤυΥ- 
Β8 6] νου 5. οὐ -- Ἱεροκλέης ὁοη- 
ἰπηχὶ! ΠοΡτ θα [[ γέ πού ΤΟΝ 
τοὔσϑ'᾽ τοοίο θυ γῸ 
ἀραϊ ΠΟΡτδθαβ ᾿ 1066. αἰβοῖ βοῖ: 
αἰϑοιβοῖ Τ᾽ ἀονῆιϊι5, απὶ οὐ Πᾶθο οἱ 

» γε 



ΩΧΧΥῚ 

ἥσϑην --- πιϑήκοις ΤΥ ραθο ἀθα!, 
ὁὰπὶ γα]ρῸ 5ουνΐ δἰηΐ, [46] τί γελᾷς, 
αὰδ6 σαϊροὸ ΤΎΥ ραθαβ] οαυϊίαν, Η]6- 
ΤΌΟΙΙ ἄοαϊ [[| 1ἸΟτῶ. ἀπόλοι᾽: ἀπολεῖ 
γ Βορυδοῖ | 1014. τόδε ΠΟ Ὀτδοι5: 
τόγε ΝΥ, τότε ναϊρὸο || 1100. ἐκτῖνος 
Τιηάονῆμπϑ: ἔκτενος [] 1102---10. 05 
ὙΘΥΒῚ15 510 οὐ ἀἰηδ ΗΚ σιι5 1102, 
110ῦ. 1101. 1108. 1104. 1108. 1110. 
1109. }} 110 --1. οτηηΐα πὶ Τυγ- 
5860 {ἸὈπ1} ΒΟΥ Κῖα5, ααἱ ρτδοίο- 
γσοὰ 1100. 10. ἀπένεγκον σπονδὴν 
ΒΟΥ ρ51 {{ὈΠ1|111. σπλάγχνων ΤϊπαοΥ- 
ἤπ5: τῶν σπλάγχνων ἢ 1114. τρηχὺν 
Οοροίαβ: τραχὺν [|1110. τί δ᾽ ἐγώ; 
σὺ τὴν: τί δ᾽ ἐγώ; τὴν ἈΥ, τί 
ἔγωγε; τὴν να]ρο, τί ἐγὼ δέ; τὴν 
Τ᾽ πάοτῆυβ || 1195. 96. ὁ κόραξ -- 
᾿Ελύμνιον : πᾶθο [ογίαββο Τυυ σαθο {ἰ- 
Ῥαθηα8 ||Π1142. τηνικαῦτα ΒΘ] Θῖτι5: 
τηνικάδε 1144, ἀλλ᾽ ἄφευε: ἀλλὰ 
φαῦε Τ)͵οΌτδοιι5 || 1147 οὐ 48, ρμοβί 
1142. {γδηβροηϊ ναῷ δια ουῖβ ἢ} 
1154, “ρχινάδου : Αἰσχινάδου να]θὸὼ 
1119, ἡνώτ ἂν δ᾽ ἨδΥΙηδηητῖι5: ἡνί- 
κα δ᾽ ἂν οὐ ἡνίχ᾽ ἂν [ 1104. φύσει Τὰ 
οὐ δυ1485, φύει ἡ ] αἱ || 1100. οἰδά- 
γοντ Βομί]οῖα5: ἘΣ ΡΕΥΤΕ; Ι 1188. 
ταῦτα δ᾽: ταῦτ᾽ ἀρ᾽ ὃ |}] 1195. ἐπιφόρει 
Τ)οΌγδθιι5: ἐπεσφόρει Τὰ, ἐπείσφερε 
γα] σῸ } 1210. Ο ΠΊΩΝ ΚΑ͂ΠΗΖΟΣ: 
Ποῦ ΔὈΒΐηο ἀβαὰο Δα 1904. Ἰρϑ:πῈ 
Ῥοθίδιη (1209) βρατυίιθ τ ϑϑεϊξι 
ἀΡίαπθ., ἀΌῚ να]ροὸ ΦΟΦΟΠΟΙ͂ΟΣ, 
ΘΩΡΑΚΟΠΩΖΗΣ, «ΣΩ͂ΖΠΙΓΓΟ- 
ΠΟΙΟΣ, ΚΡΑΝΟΠΟΙΟΣ, ΖΟΡΥ- 
ΞΟΣ Ἰεριζαγ; οὐπηΐα 0 ΠῸ ἃυπιο- 
ΤΠ ᾿Π5{ΠΟγ6 αἸΟἱ γ65 'ρϑ8 ἀοορί οἵ 
106 116 χὶ ον σῖα5, αθίαπο 0Π.10- 
ΠΟΙ͂ΟΣ νοὶ ΟΠ ΘΟΠΩΜΗΣ τοβίϊ- 
τη αηη Θχ ἰβι]πη8}5}} 1210. σφήκω μ᾽ 
ἔχει πολὺν πόνον: σφήκωμα πο- 
λὺν ἔχει πτόνον ΒυὰηοἸκῖτι5 Γουία556 

ἈΑΡΝΟΤΑΤΙΟ ΟΕἸΤΙΟΑ,. ΡΑΧ 

γοοίο [Π| 1218, γϑοΐθ ἀοϊονι Ηδιηα- 
Κοῦι5 [| 1224, ϑώρακος: ϑώρηκος ἢ 
αποα νου τη 6556 ροίθϑε 1225, ἐνη μι 
μένῳ: συνημμένῳ ἡ ἢ 1229, ᾽φυβοί- 
ζων: μ᾽ ὑβοίζων νυῖσο, ᾽νυβρίζων 
Βουρκῆι5, αποα Του ία556 ρυδθϑίδε ἢ} 
1295, ἅμ᾽ ἀμφοῖν Βναποκίαβ, ἀπΐθ 
απ ἅμ᾽ απ ργαθοοαρηξ τῇδ᾽ 
σομἰπησοθηΐαν ἢ 1244, κοττάβων: 
κότταβος Τ͵οΟΌτδθοιι5 || 1948, καὐτό 
Βομίοῖπϑ: καὐτός || 1900, ὥς Βταη- 
οἰκίαβ: ὃς {|1251. ἀντέδωκ᾽ ἐγὼ ᾽ντὶ: 
ἀντέδωκα γ᾽ ἀντὲ να]ρο, ἀντέδωκ᾽ 
ἀντὶ Τὰ, ἀντέδωκα κἀντὶ Εἰρσοτυιβ 
δΔπ5. ἈΠΟ. 1850 Ρ. 190 || 1956. ἀλλὰ 

δ᾽ τί: ἀλλὰ τί; ῬοΥρΊ 5 || 1200, 61. 64. 
ΤΌΤ Δ 510 ΠΘ 5610 400 οὐτονο 9Π70- 
ΠΩΖῊΗΣ ΡΥ ΟΟΠΙ͂ΩΝ ΚΑΠΗΖΟΣ 
1 1262. διαπρίσειεν : γαἶρο διαπρι- 
σϑεῖεν ᾿ 1200. οὐρησόμενα: μινυρι- 
ζόμενα ΒοΥρκῖαβ, ἰαἰϑέ αἰϊπα ααϊὰ 
1261. δοκεῖν Βουρὶκῖαθ: δοκεῖ} 1271. 
ἄδων Το τοι: ᾷδον [} 1212, εἰρή- 
νης Βγπποκίαβ: εἰρήνης γ᾽ || 1211. 
κλαύσει Βηθαποτῖπιβ: κλαυσεῖ ἢ 1218, 
άδων Ἰ)οΡταθιβ: ἀδὸν ἢ 1294, ἐών: 
να]ρῸ ἰόν [ 1207. ἄσει Ἰ) αι γοϑβἰαβ: 
ἄσεις "Π 1801. ἐμιβάλλετ᾽ ὦ Βογρκίαθβ: 
ἐμβάλλετον ἢ, ἐμβάλλετε γο]ϊααὶ, 
αποα στονοοδηάπμηη ᾿ 1910---89, Τυν- 
δᾶθο ἀαΐ ΑἸα. οὐ Βουρίῖιβ || 1517. 
κἀπιχορεύειν Υ, κἀπικελεύειν γο]]- 
ααὶ || 1518. νυνὲ Κ 7ῪῸὺπΒίοταβ: νῦν [} 
1592, ὰηο νϑυβιπὶ βοηθοὶ Παθθηΐ 
ΕΥ͂, ἱ5 τοιϊααὶ ἢ Ὑμὴν: μὴν ὧν 
Ι 1940. προτεταγμένοι Βοηίοἶπ5: 
προστεταγμένοι Ϊ 1944.---48, Τυν- 
θᾶθο αἀβαϊδ Ταν δῖ {[ 1950, ροβί 
ἢ. ν. Βουρ]τ5. Δα] αἴξ ΘΡΊΡ ΠΟ ΠΘπῖδ 
Ὑμὴν ὦ Ὑμέναιε οἵ 1801---δῖ. οἴοτο 
οοπίϊπααν [| 1955---ὐ, οοτο αἵ- 
{τ θὰ ΠΙΠ ον 8. 
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ΑΧΑΡ ΠΡῸΣ 

ΤᾺ ΤΟΥ ΔΡΆΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΙΤΑ 

ΔΙΚΑΤΙΟΠΟΛΙΣ ΜΕΓΙΓΑΡΕΥ͂Σ 

ΚΗΡΥΞ ΚΟΡΑ ϑυγατέρε τοῦ Μεγαρέως 

ἈΜΦΙΘΕΟΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤῊΣ 

ΠΡΕΣΒΕΙΣ ᾿ϑηναίων παρὰ ΒΟΙΩΤΟΣ 
βασιλέως ἴϊκοντες ΝΊΚΑΡΧΟΣ 

ΨΕΥΔΑΡΤΑΒΑΣ ΘΕΡΑΠΩΝ “αμαχου 

ΘΕΩΡΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ δύὐριπίδου 
ΧΟΡΟΣ ΑΧΑΡΝΕΩΝ ΓΕΘΟΡΓΙῸΣ 

ΘΥΓΆΤΗΡ Μιχαιοπόλιδος ΠΑΡΑΝΥ͂ΜΦΟΣ 

ΕΥΡΙΠΙΔῊΣ ΑΤΓΕΛΟΙ 

ΛΆΜΑΧΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ 

[4 “ , ἣ ἣν - ’ 

ὅσα δὴ δέδηγμαι τὴν ἐμαυτοῦ χαρδίαν, 
“ ΄, ΄ ΄ 

ἥσϑην δὲ βαιά, πάνυ δὲ βαιά, τέτταρα" 
ἃ δ᾽ ὠδυνήϑ χοσιογάρ) α ὁ ὠόῤυνήϑην, ψαμμαχοσιογαργαρα- 

ἌΣ ἫΝ ἰὸν “ ϑῃ 57 ᾿ δό ᾿ 

φέρ᾽ ἴδω, τί δ᾽ ἤσϑην ἄξιον χαιρηδόνος; 
Ξνγδ᾽ ἐωρ᾽ ὦ 1 ΔῈ Ὑπὸ 9 ζνϑ. ἰδώ 
ἐγῳὸδ ἐφ᾽ ᾧ γε τὸ χέαρ ηὐφράνϑην ἰδών, 

τοῖς πέντε ταλάντοις οἷς Κλέων ἐξήμεσεν. 
“Ω9 ς ᾽ ΄ ᾿ - ᾿ ς , 

ταῦϑ' ὡς ἐγανώϑην, καὶ φιλῶ τοὺς ἱσχιπτέας 
διὰ τοῦτο τοὔργον" ἄξιον γὰρ “Ἑλλάδι. 
9..λῈ .2 ΄ [4 Ξ ν ΄ 
ἀλλ ὠδυνήϑην ἕτερον αὖ τραγῳδιχόν, 
΄“ ἡ 56) ΄, ν » ἣἶ , 

τε δὴ ᾿χεχήνη προσδοχῶν τὸν “Πἰσχύλον, 
. Ἂ 5" - 53: , - ΄ 
ὃ δ᾽ ἀνεῖπεεν, εἴσαγ᾽ ὦ Θέογνι τὸν χορόν. 

-»" -- 23 γ»» , - » ᾿ 7ὔ 

σῶς τοῦν ἔσεισέ μου δοχεῖς τὴν χαρδίαν; 
γλ} « ϑη ΕΠ τς ᾿ 6 Ἑ Ἁ 

αλλ ἕτερον ἤσϑην, ἡνίκ, ἐπὶ Μόσχῳ ποτὲ 
τὔ; - 3. 2 , , 

“εξίϑεος εἰσῆλϑ' ἀσόμενος βοιώτιον. 
-» ν᾿ Β] , ἣν ,΄ 

τῆτες δ᾽ ἀπτέϑανον καὶ διεστράφην ἰδών, 
«“ ν , ΙΝ ΔΕ ΑΟν Ὁ ἢ 
ὁτὲ δὴ πιαρέχυινε Χαῖρις ἐπὶ τὸν ὄρϑιον. 
3η42 2 , 9 3.» τ᾽ 2 Ν ἘΣ 

ἀλλ οὐδετώττοτ᾽ ἐξ ὅτου ᾽γὼ ῥύπτομαι 
“ , [- Ω "ον » 

οὕτως ἐδήχϑην ὑπὸ χονίας τὰς ὀφρῦς 
ς - {π ἐπ] “ ᾽, , 

ὡς νῦν, ὁπότ᾽ οὔσης χυρίας ἐχχλησίας 
᾿ [ξὸ 

10 
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τῷ οι 

40 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 
ς - " ς " - ς ᾿ 

ἑωϑινῆς ἔρημιος ἡ πνὺξ αὑτηί, 
οἱ δ᾽ ἐν ἀγορᾷ λαλοῦσι χἄνω χαὶ χάτω 
τὸ σχοινίον φεύγουσι τὸ μεμιλτωμένον. 

2.99 ς ΄ ΄ 232.42 293 ᾿, 

οὐδ᾽ οἱ πρυτάνεις ἥχουσιν, ἀλλ᾽ ἀωρίαν 
. 2 2 - - - 

ἥχοντες, εἶτα δ᾽ ὠστιοῦνται πῶς δοχεῖς 
Α ΄ 9,5 ἢ - , 

ἐλϑόντες ἀλλήλοις περὶ τοῦ πρώτου ξύλου, 
« ΄ ἡ τ νὰ ἣν .) ὦ 

ἄϑροι καταρρέοντες" εἰρήνη δ᾽ ὅπως 
, “ ΕΚ Β] ΄ ΕῚ , ΄ 

ἔσται προτιμῶσ᾽ οὐδέν" ὦ πόλις πόλις. 
.} ΒῚ ’ μ , 

ἐγὼ δ᾽ ἀεὶ πρώτιστος εἰς ἐχχλησίαν 
- , Ἴ 2 . 5: ΄ 

γοστῶν χάϑημαι" χατ᾿ ἐπειδὰν ὦ μόνος. 

στένω χέχηνα σχορδινῶμαι ττέρδομαι, 
2 - ΄ , , 

ἀπορῶ γράφω παρατίλλομαι λογίζομαι, 
" 3 ;" ΄ - 

ἀποβλέπων ἐς τὸν ἀγρὸν εἰρήνης ἐρῶν, 
»" , οι .) } - -" 

στυγῶν μὲν ἄστυ τὸν δ᾽ ἐμὸν δῆμον ποϑῶν, 
« ΄ 2 ἕν , ΄, 

ὃς οὐδεϊτώτποτ᾽ εἶπεν, ἄνϑραχας πρίω, 
2 9.» 2 »᾽η Ψ» Ὁ. Ὁ» ΄ 

οὐχ ὕξος οὐχ ἔλαιον, οὐδ᾽ ἤδη πρίω, 
, 5“ " ᾿ ΄ ᾿, 2 - 

ἀλλ αὐτὸς ἔφερε πάντα χὠ πρίων ἀπῆν. 
- 3 .] - ΄ , 

γῦν οὖν ἀτεχνῶς ἥχω :ταρεσχευασμένος 
Ξ- ς ͵ ξς κι ς’ ΝΥ 

βοᾶν ὑποχρούειν λοιδορεῖν τοὺς δήτορας, 
Ψ 9 2). ἢ 4... ΕΞ Ἀ ᾿Ὶ , Ξ ’ 

ἑᾶν τις ἄλλο πλὴν περὶ εἰρήνης λέγῃ. 
5.57 ΄ , ς , 

ἀλλ᾽ οἱ τιρυτάνεις γὰρ οὑτοιὶ μεσημβοινοί. 
, -- 2 - ς ΠῚ οὐχ ἠγόρευον; τοῦτ᾽ ἔἐχεῖν᾽ οὐγὼ ᾿λεγον" 

2 ᾿" ᾿ - » Ἀ 2 ᾿"»- ἐς τὴν προεδρίαν πιᾶς ἀνὴρ ὠστίζεται. 
ΚΗΡΥΞ 

΄ 23.»,μ0Οὄἡ , ΄, 

σαριτ ἕς τὸ πρόσϑεν, 
, 3 ς »Ὰ 2 " . - ΄ 

σπαριϑ', ὡς ἂν ἔντὸς ἣτε τοῦ χαϑάρματος. 
ΑΜΦΙΘΕΟΣ 

" Ξ 

ἤδη τις εἶπε; 
ΚΗΡΥΞ 

’ 2 , ΄ 

τίς ἀγορεύειν βούλεται; 
Ν ΑΜΦΙΘΕΟΣ 
ἔγω. 

ΚΗΡΥΞ 
᾿ 2 

τίς ὧν; 
ΑΜΦΙΘΕΟΣ 

2 , 

αἰμφίϑεος. 
ΚΗΡΥ͂Ξ 

Ψ » 

οὐχ ανϑρωπος:; 
ΑΜΦΙΘΕΟΣ 

οἱ" 



ΑΧΑΡΝΗΣ 
2 ΄ Ξ 

ἀλλ ἀϑάνατος. ὃ γὰρ μφίϑεος Ζήμητρος ἣν 
΄ ΄ } ΄ - 

χαὶ Τριπτολέμου" τούτου δὲ Κελεὸς γίγνεται 

γαμεῖ δὲ Κελεὸς Φαιναρέτην τήϑην ἐμήν, 
ἌΤετυ τ ων τ 3. "Ὁ 23 λὲ5 Λ Νὴ Ψν Ν ἐξ ἧς “υχῖνος ἐγένετ " ἐχ τούτου δ᾽ ἐγὼ 
ἀϑάνατός εἰμ᾽" ἐμοὶ δ᾽ ἐπέτρεψαν οἱ ϑεοὶ 

ν - ,ὔ , 

σπονδὰς ποιῆσαι πρὸς “1αχεδαιμονίους μόνῳ. 
ΞῚ - ἸΗψευ] ’, ᾽ν “ ν , 2 σὴ 2» - ἀλλ ἀϑάνατος ὧν ὠνδρες ἑἐφόδι οὐχ ἔχω 

Ψ " ᾿ 

οὐ γὰρ διδόασιν οἱ πρυτάνεις. 
ΚΗΡΥΞ 

ς ἘΠ οἱ τοξόται. 
ΑΜΦΙΘΕΟΣ 

ὦ Τριπτόλεμε χαὶ Κελεὲ στεριόϊνεσϑέ με; 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

5; ΄ 2 αν ᾿ η , 
ὠνδρες πρυτάνεις ἀδιχεῖτε τὴν ἐχχλησίαν 

ν 3» Ξν ΓἋ ΄ ΄“ «ς » 2 ηῚ 

τὸν ἄνδρ᾽ ἁπάγοντες, θστις ἡμῖν ἤϑελε 
ν - ’, ᾿ 32 , 

σπονδὰς ποιῆσαι χαὶ χρεμάσαι τὰς ἀσπίδας. 
ΚΗΡΥΞ 

κάϑησο, σίγα. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

μὰ τὸν ἄπόλλω ᾿γὼ μὲν οὔ, 
ἢν μὴ περὶ εἰρήνης γε πρυτανεύητέ μοι. 

ΚΗΡΥΞ 
- ΑΣ ΩΝ ς , τ δῖς 

οἱ πρέσβεις οἱ παρὰ βασιλέως. 
ΔΙΚΑΙΌΠΟΛΙΣ 

΄ , ν , 

σιοίου βασιλέως; ἄχϑομαι ᾿γὼ πρέσβεσιν 
χαὶ τοῖς ταῶσι τοῖς τ΄ ἀλαζονεύμασιν. 

ΚΗΡΥΞ 
σίγα. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ 
βαβαιάξ. ὠχβάτανα τοῦ σχήματος. 

ΠΡΕΣΒΥ͂Σ 
ἐπέμιναϑ'᾽ ἡμᾶς ὡς βασιλέα τὸν μέγαν 

Ν , , ᾿ -“ ς , 

μισϑὸν φέροντας δύο δραχμὰς τῆς ἡμέρας 
3 3. γχγ3ᾳ ’, 2} 

ἐσ υϑυμένους ἄρχοντος. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
οἴμοι τῶν δραχμῶν. 

ΠΡΕΣΒΥ͂Σ 
τ Χ ὃ 3 2 “Ὰ ’ { » » υδν 

χαὶ δὴν ἑἐτρυχόύμεσϑα παρὰ Καύὕὔστριον 
, {τ »" ΄ 

σεδίον ὁδοιτιλανοῦντες ἐσχηνημένοι, 
ΤΣΟῪ γι Σ5 τὸ τς ᾿ 
ἐφ ἀρμαμαξῶν μαλϑαχῶς χαταχείμενγοι, 

Β] 

ἀπολλύμενοι. 

δο 

00 
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0 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΙΣ 
΄ο ΑΥ̓͂ 3.8 “. » 3 ιν 

σφόδρα τὰρ ἑἐσωζόμην ἐγὼ 
σαρὰ τὴν ἔπαλξιν ἐν φορυτῷ χαταχείμεγος. 

ΠΡΕΣΒΥ͂Σ 
᾿: , , 

ξενιζόμενοι δὲ πρὸς βίαν ἐπίνομεν 
ἐξ ὑαλίνων ἐχτιωμάτων χαὶ χρυσίδων 

οΊ ς."» ἄχρατον οἶνον ἡ δύν. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

τ σ Ν ΄, 

ὠ Κραναὰ πόλις 
᾿ΑῚ 5 ΄ ᾿ ΄ - , 
ἀρ αἰσϑάνει τὸν χατάγελων τῶν πρέσβεων; 

ΠΡΕΣΒΥΣ 
ς ΄ Ἂ 5 ς - , 

οἱ βάρβαροι γὰρ ἄνδρας ἡγοῦνται μόνους 

τοὺς πλεῖστα δυναμένους φαγεῖν τε καὶ σειεῖν. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

ἡμεῖς δὲ λαιχαστάς τε χαὶ χαταπύγονας. 
ΠΡΕΣΒΥΣ 

2 ᾿ , 

ἔτει τετάρτῳ δ᾽ ἐς τὰ βασίλεϊ ἤλθομεν" 
2 3 ᾿Ὶ 2 ΄ Ὑ “ΩΝ 4. 

ἀλλ εἰς ἁἀπόπατον ᾧχετο στρατιὰν λαβών, 
ΠΡΟΣ Ξ : 5 

χάχεζεν ὀχτὼ μῆνας ἐπὶ χρυσῶν ὑρῶν. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

, ΕΣ ἜΣ ΥΤΆΣ ὙΞΙ 1. Ξ | πόσου δὲ τὸν πρωχτὸν χρόνου ξυνήγαγεν; | 
ΠΡΕΣΒΥ͂Σ 

- 5, Ὁ ἐπ΄ τ 

τῇ πανσελήνῳ" χατ' ἀπῆλϑεν οἴχαδε. 
ΡῚ , ᾽, ,,.νἘὦῸὰ - [4 

εἶτ᾽ ἐξένιζε πταρετέϑει ϑ᾽ ἡμῖν ὅλους 
2 ΄ -» 

ἔχ χριβάνου βοῦς. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
χαὶ τίς εἶδε χιώτστοτε 

- , - Ψ - “ἐ 

βοῦς χριβανίτας; τῶν ἀλαζονευμάτων. 

ΠΡΕΣΒΥ͂Σ 
᾿ ν ᾿ Ά.. ἊΝ , ΄ὔ 

καὶ ναὶ μὰ 44 ὄρνιν τριττλάσιον Κλεωνύμου 
“ἢ ἘΠοα ΨΌΩΥ Ὁ Ε1 2 - , ἘῈ 

παρέϑηχεν ἡμῖν" ὁνομα ὃ ἣν αὑτῷ φέναξ. 
ΔΙΚΑΙΟΠΌΛΙΣ 

ἂν. σα τ ΄ - . ΄ ᾿ ΄ 
ταῦτ ἀρ ἐφενάχιζες σὺ δύο δραχμὰς φέρων. 

ΠΡΕΣΒΥΣ 
καὶ νῦν ἄγοντες ἥχομεν Τευδαρτάβαν, 
τὸν βασιλέως ὀφϑαλμόν. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙῚΣ ' 
ἐχχόιμειέ γε 

χόραξ πατάξας τόν τε σὸν τοῦ πρέσβεως. 
ΚΗΡΥῈ 

ὃ βασιλέως ὀφϑαλιιός. 



ΑΧΑΡΧΝῊΣ ἵ 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

ὦναξ Ἡράχλεις. 
ν ΣᾺ Ὡς: ΕΥΣ ΄ , ΩΞ 

σύρος τῶν ϑεῶν ἀνϑρωπε ναύφραχτον βλέπεις; 90 

ἢ περὶ ἄχραν χάμπτων γεώσοιχον σχοπεῖς; 
, , . 2 

ἄσχωι ἔχεις που τιερὶ τὸν ὀφϑαλιιὸν χάτω. 
ΠΡΕΣΒΥ͂Σ 

Ὑ ἊΝ ν ν “ 9. , , 

ἄγε δὴ σὺ βασιλεὺς ἄττα σ᾽ ἀπέπεμψεν φράσον 
Ζ: 3... 5 , 5) »- 

λέξοντ᾽ Ιϑηναίοισιν ὦ Ἱευδαρτάβα. 
ΨΕΥΔΑΡΤΑΒΑΣ 

ἊΝ ,.. »} ’ 

ἰαρταμὰν ἔξαρξ᾽ ἀναπισσόναι σάτρα. 100 
τ ΤΉ ΠΡΕΣΒΥ͂Σ 
ξυνήχαϑ' ὃ λέγει; 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
᾿ Ν 32 ’ 2 Ἁ ᾿ » 

μὰ τὸν πόλλω “γω μὲν οὔ. 
ΠΡΕΣΒΥ͂Σ 

Α , ΄ Ἂ' ς»ν ΄ πέμιψειν βασιλέα φησὶν ὑμῖν χρυσίον. 
΄ χ ν ΕΣ κ - κ , 

λέγε δὴ σὺ μεῖζον χαὶ σαφῶς τὸ χρυσίον. 
ΨΕΥΔΑΡΤΑΒΑΣ 

2 -“ -“ 2 - ἊΣ 

οὐ λῆψι χρῦσο χαυνόπιρρωχτ᾽ Ιᾶον αὐ. 
ΔΙΚΑΙΟΠΌΟΛΙΣ 

οἴμοι χαχοδαίμων ὡς σαφῶς. 10ῦ 
ΠΡΕΣΒΥ͂Σ 

,ὔ Ἃ 

τί δαὶ λέγει; 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

΄ Γ, Ν 5 ΚΞ ὴὕὔ 

ὃ τι; χαυνοπρώχτους τοὺς Ἰάονας λέγει, 
εἰ προσδοχῶσι χρυσίον ἐχ τῶν βαρβάρων. 

ΠΡΕΣΒΥ͂Σ 
χ ἀλλ ἀχάνας δὃ χρυσίου λέγει οὐχ ἀλλ ἀχάνας ὅδε γε χρυσίου λέγει. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
ποίας ἀχάνας; σὺ μὲν ἀλαζὼν εἰ μέγας. 
25.722 Υἵ . » - ΄ ἀλλ᾽ ἄπιϑ᾽" ἐγὼ δὲ βασανιῶ τοῦτον μόνος. 110 
ω ΄, - ,: ,ὔ 

ἂγε δὴ σὺ φράσον ἐμοὶ σαφῶς πρὸς τουτουί, 
ἵνα μή σε βάνω βάμμα σαρδιανιχόν" 

Ὁ ΄ - , , 

βασιλεὺς ὁ μέγας ἡμῖν ἀττοττέμιμει χρυσίον; 
2 ») φπου ἃ 28 ΄ . 9 ς ΑΙ - Γ ζ 

ἄλλως ἀρ᾽ ἐξαπατώμεϑ: ὑπὸ τῶν πρέσβεων; 
΄ 2 ΄ “ ς , - ἑλληνιχόν γ᾽ ἐπένευσαν ἄνδρες οὑτοιί, 11 

᾿Ὶ , αι 4. 2, , 2 2 , 

χοὺχ ἔσϑ'᾽ ὅπως οὐχ εἰσὶν ἐνθένδ᾽ αὐτόϑεν. 
- Ὁ 

χαὶ τοῖν μὲν εὐνούχοιν τὸν ἕτερον τουτονὶ 
ὙΠ τὰ Ὁ») (ἢ .] , ς «εἰ , 
ἐγῴδ᾽ ὁτι ἐστὶ Κλεισϑένης ὃ Σιβυρτίου. 
ὦ ϑερμόβουλον πρωχτὸν ἐξυρημένε, 
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

τοιόνδε δ᾽ ὦ πίϑηχε τὸν τεώγων᾽ ἔχων 
εὐνοῦχος ἡμῖν ἤλϑες ἐσχευασμένος; 
ςον ἮΝ ᾿ 2 2 , 7 ΄ ΄ 

δδὲ δὲ τίς ποτ᾽ ἐστίν; οὐ δήπου Στράτων; 
ΚΗΡΥΞ 

σίγα, κάϑιζε. 
ν ἡ 7 »" ς Ἁ - 

τὸν βασιλέως ὀφϑαλμὸν ἡ βουλὴ καλεῖ 
ἐς τὸ πρυτανεῖον. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
- -. 2 3 3 , 

ταῦτα δῆτ᾽ οὐχ ἀγχόνη; 
5 3 Ὁ: Ἁ -3.ϑ»,5 λ ΄ 

χαπειτ᾽ ἐγὼ δῆτ᾽ ἐνθαδὶ στραγγεύομαι; 
Ὶ κ Σ , 1" ο ᾿ ΄, ΞΨ »ἕῃ ΄ 

τοὺς δὲ ξενίζειν οὐδέποτέ γ᾽ ἴσχει ϑύρα. 
ἊΝ “3.5 Ψ , ἡ 2 Ἁ ᾿ς 

ἀλλ ἐργάσομαίέ τι δεινὸν ἔργον χαὶ μέγα. 
2 35 ᾽ ΄ -2 

ἀλλ ἀμφίϑεος μοι ποῦ στιν; 
ΑΜΦΙΘΕΟΣ ς 

Α ’ 

οὑτοσὶ πάρα. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

2 ᾿ λν ᾿ , 2 . » 

ἐμοὶ σὺ ταυτασὶ λαβὼν ὀχτὼ δραχμὰς 
σπονδὰς ποίησον πρὸς «“αχεδαιμονίους μόνῳ 
χαὶ τοῖσι παιδίοισι καὶ τῇ πλάτιδι" 
ὑμεῖς δὲ πρεσβεύεσϑε καὶ χεχήνατε. 

ΚΗΡΥΞ 
, ΄ {᾿ Ν τ' ΄ 

σιροσίτω Θέωρος ὃ παρὰ Σιτάλχους. 
ΘΕΘΩΡΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
2 - τ ΄ 

ἕτερος ἀλαζὼν οὗτος ἐσχηρύττεται. 
ΘΈΩΡΟΣ 

᾿, ᾿ 2 ΡΒ} ἘΣ , ΄ ΄ 

χρόνον μὲν οὐχ ἂν μεν ἕν Θράχῃ ττολῦύν, 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

ν ,2) "Σ ΡΣ ΡῚ ,΄ ἌΝ ’ 

μὰ “1{ οὐχ ἂν, εἰ μισϑόν γε μὴ φερὲς πολύν. 
ΘΈΩΡΟΣ 

»] ᾿ 5 ’ ’ Ἁ Θ ἐ- δ. 

εἰ μὴ χατένιειμε χιόνε τὴν Θρᾷάχην ὅλην 
Ν ᾿ , 2 

χαὶ τοὺς ποταμοὺς ἕπηξ΄. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

ξ Ὁ 3ῸΝ ) ’ 

ὑπ αὑτὸν τὸν χρόνον, 
ξ.. Ἢ Α , 2 ἐφ 

ον ἐνθαδὶ Θέογνις ἠγωνίζετο. 
ΘΕΘΡῸΣ 

τοῦτον μετὰ Σιτάλχους ἔπινον τὸν χρόνον" 
χαὶ δῆτα φιλαϑήναιος ἣν ὑπερφυῶς, 
ς - 39. 3 ν ᾽ - ᾿ 
ὑμῶν τ΄ ἐραστὴς ἣν ἀληϑῶς ὥστε χαὶ 
Ἴ 5. ’ ᾿ ἐδ " 

ἐν τοῖσι τοίχοις ἔγραφ᾽, ϑηναῖοι καλοί. 



ΑΧΑΡΝΗΣ 
3 - ὃ δ᾽ υἱός, ὃν ϑηναῖον ἐπεποιήμεϑα, 

, - ΞΙ » 2 

ἤρα φαγεῖν ἀλλᾶντας ἐξ ἀἁπατουρίων, 
Ἀ » Βα Ὁ ’, - -» ’ὔ Ἔ 

χαὶ τὸν πατέρ ηντεβόλει βοηϑεῖν τῇ πάτρῳ 
« δὺς ἘΠ , ΄ 2} 

ὃ ὃ ὠμοσε σπένδων βοηϑήσειν ἔχων 
Ν ΄ “ Ψ,.2 , - 

στρατιὰν τοσαύτην ὡστ ϑηναίους ἐρεῖν, 
[42 Ἂ - ΄ , 

ὅσον τὸ χρῆμα πιαρνόττων προσέρχεται. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

΄ 9 95 , ΄ , 
χάχιστ ἀπολοίμην, εἴ τι τούτων πείϑομαι 

ὧν εἶπας ἐνταυϑὲ σὺ πλὴν τῶν παρνόπων. 
ΘΕΩΡΟΣ 

᾿ - “ ΄ » Ὑ 

χαὶ νῦν ὅπερ μαχιμώτατον Θρᾳχῶν ἔϑνος 
ἔπεμψεν ὑμιῖν. 

ΔΙΚΑΙΟΠΌΛΙΣ 
- ΄ , ΄ τοῦτο μέν γ᾽ ἤδη σαφές. 

ΚΗ͂ΡΥΞ 
ς - 2 -- 23 « , 2 οἱ Θρᾷχες ἴτε δεῦρ᾽, οὺς Θέωρος ἤγαγεν. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
τουτὶ τέ ἐστι τὸ χαχόν; 

ΘΕΩΡΟΣ 
5} ΄ ’ 

Ὀδομάντων στρατός. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

, 7 ΄ ΄ ὭΣ 
ποίων Ὀδομάντων; εἰπέ μοι τουτὶ τέ ἣν; 

- Ψ ’ , ’ὔ 

τίς τῶν Ὀδομάντων τὸ πέος ἀποτεϑρίαχεν; 
ΘΕΩΡΟΣ 

τούτοις ἐάν τις δύο δραχμὰς μισϑὸν διδῷ, 
΄, 2 “ 

χατατιελτάσονται τὴν Βοιωτίαν θλην. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

τοισδὶ δύο δραχμὰς τοῖς ἀτιεινωλημένοις; 
ς , , ,ὔ 

ὑποστένοι μέντἂν ὃ ϑρανίτης λεὼς 
ς ’ ᾿ ᾽χη 

ὃ σωσίπολις. οἴμοι τάλας ἀπόλλυμαι, 
ς ὡν -»" 3 »» ν { ’ 

ὑπὸ τῶν Ὀδομάντων τὰ σχύροδα πορϑούμενος. 
2 Ἂν ΄ 

οὐ χαταβαλεῖτε τὰ σχύροδ᾽; 
ΘΕΩΡΟΣ 

3 " { δ ἣ 

Τ᾿ Ὑἢ ω μοχϑηρὲ συ 
, , 3 , 

οὐ μὴ πρόσει τούτοισιν ἑσχοροδισμένοις. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙῚΣ 

Ν , Ω9 ς ΄ , , 
ταυτὶ περιείδεϑ'᾽ οἱ πρυτάνεις πιάσχοντά μὲ 
2 - ᾽δ' ᾿ ΦΩ9 Ε΄. 2 - ΄ 2.“ 

ἕν τῇ πατρίδι χαὶ ταῦϑ' ὑπ ἀνδρῶν βαρβάρων; 
9542 2 Ι τ ᾿ 

ἀλλ ἀπαγορεύω μὴ ποιεῖν ἐχχλησίαν 
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100 
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 
Ξ δι ι ΩΣ κιοὺζ 5 ΕΣ ΕΝ 

τοῖς Θρᾳξὶ περὶ μισϑοῦ" λέγω δ᾽ ὑμῖν ὅτι 
διοσημία ᾽στὶ καὶ ῥανὶς βέβληχέ με. 

ΚΗΡΥΞ 
τοὺς Θρᾷχας ἀπιέναι, παρεῖναι δ᾽ εἰς ἔνην. 
οἱ γὰρ πρυτάνεις λύουσι τὴν ἐχχλησίαν. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
οἴμοι τάλας μυττωτὸν ὅσον ἀπτώλεσα. 

ἀλλ᾽ ἐκ “αχεδαίμονος γὰρ μφίέϑεος δδί. 
.3. 2 ΄ 

χαῖρ ἡμφίϑεε. 
ΑΜΦΙΘΕῸΟΣ 

μήπτω γε πρὶν ἂν ἑστῶ τρέχων" 
δεῖ γάρ με φεύγοντ᾽ ἐχφυγεῖν “Ιχαρνέας. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

ΑΜΦΙΘΕΟΣ 
ἫΣ Ν Ἀ - ΄ Ἁ ᾿ ἐγὼ μὲν δεῦρό σοι σπονδὰς φέρων 

» - «“ » Δ. 5... τ ΄, ἔσπευδον" οἱ δ᾽ ὥσφροντο πρεσβῦταί τινες 
3 ΄ , , «χαρνιχοί, στιπτοὶ γέροντες πρίνινοι 
2 ΄ ΄ Ἷ 

ἁτεράμονες μαραϑωνομάχαι σφενδάμνινοι. 
ἔπειτ᾽ ἀνέχραγον πάντες, ὦ μιαρώτατε 
σπονδὰς φέρεις τῶν ἀμπέλων τετμημένων; 

2 ΄, ,ὔ - Ὶ 7 

χὰς τοὺς τρίβωνας ξυνελέγοντο τῶν λίϑων" 
ΡῚ ᾿ .2 ν Ξ « ΠΕ Ύ, 2 ΄ 
ἐγὼ δ᾽ ἔφευγον" οἱ δ᾽ ἐδίωκον χαβόων. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
« 2 τῇ ΄ »"- Χ . ᾿ , 

οὲ δ᾽ οὖν βοώντων" ἀλλὰ τὰς σπονδὰς φέρεις; 
ΑΜΦΙΘΕΟΣ 

ἔγωγέ φημι, τρία γε ταυτὶ γεύματα. 
αὗται μέν εἰσι πεντέτεις. γεῦσαι λαβών. 

ἢ ΔΙΚΛΑΙΟΠΟΛῚΣ 
αἰβοῖ. 

᾿ ΑΜΦΙΘΈΕΟΣ 
»,} τί ἔστιν; 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
, , 2 ’ οὐχ ἀρέσχουσίν μὐ ὅτι 

γ᾽. , ω ᾿Ξ 
οζουσι πίττης χαὶ παρασχευῆς νεῶν. 

ΑΜΦΙΘΕΟΣ 
᾿ ) 3ηῚ42ὴ.»Ἁ ,΄, - , 

σὺ δ᾽ ἀλλὰ τασδὶ τὰς δεχέτεις γεῦσαι λαβών. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

»Γ ΄ , " , 

ὁζουσι χαῦται πρέσβεων ἐς τὰς πόλεις 
γ.» “ » » ΄ 

ὀξύτατον ὠσττερ διατριβῆς τῶν ξυμμάχων. 



ΑΧΑΡΝΗΣ ΠῚ) 

ΑΜΦΙΘΒΟΣ 
ἀλλ αὑταιί τοί σοι τριαχοντούτιδες 
χατὰ γῆν τὲ χαὶ ϑάλατταν. 19ὅ 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ 
ὦ Διονύσια, 

αὗται μὲν ὀζουσ᾽ ἀμιβροσίας χαὶ νέχταρος 
χαὶ μὴ ᾽πιτηρεῖν σιτέ᾽ ἡμερῶν τριῶν, 
χὰν τῷ στόματι λέγουσι, βαῖν ὅποι ϑέλεις. 
ταύτας δέχομαι χαὶ σττένδομαι χαχτοιίομαι, 

χαίρειν κελεύων πολλὰ τοὺς ᾿χαρνέας. 900 

ἐγὼ δὲ πολέμου καὶ καχῶν ἀπαλλαγεὶς 
ἄξω τὰ κατ᾽ ἀγροὺς εἰσιὼν Διονύσια. 

ΑΜΦΙΘΕΟΣ 
2 δὰ . ΚΣ , Ν 3 ᾿ ’ 

ἐγὼ δὲ φεύξομαί γε τοὺς “ἰχαρνέας. 
ΧΟΡῸΣ 

π- τσ [4 ,ὔ ν ΝΜ 57 Ἷ 

τῇδε ττᾶς ἕπου δίωχε χαὶ τὸν ἀνδρὰα πυνϑάνου 
τῶν δδοιττόρων ἁπάντων" τῇ πόλει γὰρ ἄξιον 50ῦ 

"Σ Ν γ -“ 2 , , 

ξυλλαβεῖν τὸν ἄνδρα τοῦτον. ἀλλά μοι μηγνύσατε, 
5.9 ὦ ; - ς ᾿ ᾿ , 

εἴ τις οἶδ᾽ ὅποι τέτραπται γῆς ὃ τὰς σπονδὰς φέρων. 
, 2 -“ο , , - -" - » 

ἐχττέφευγ᾽, οἴχεται φροῦδος. οἴμοι τάλας τῶν ἐτῶν τῶν ἐμῶν" 510 
5. ΒΡ ΝΕ - ΄ ΟΡ 5 Ν᾿ , 2 ; ᾿, 

οὐχ ἂν ἐπ᾽ ἐμῆς γε νεότητος, ὅτ᾽ ἐγὼ φέρων ἀνϑράχων φορτίον 
2 ΄ “ἡ ἢ , ς , η ὉΝ ς 

ἠχολούϑουν Φαὔλλῳ τρέχων, ὧδὲ φαύλως ἂν ὁ 10 
΄, {3 ς - , 

σπονδοφύόρος οὗτος ὑπ᾽ ἐμοῦ τότε διωχόμενος 
᾿ οἷς δ᾽ Ν ἐλ “ς ὮΝ ᾿] λίξῳ ἐξέφυγεν οὐδ᾽ ἂν ἐλαφρῶς ἂν ἀπεπλίξατο. 
“- Ῥω Ὶ δ Ἂν 2 ὦ Ρ] Ν' 2 ΄ 

γῦν δ᾽ ἐπειδὴ στερρὸν ἤδη τοὐμὸν ἀντιχγήμιον, 
χαὶ παλαιῷ «“Ταχρατείδῃ τὸ σχέλος βαρύνεται, 990 
οἴχεται. διωχτέος δέ" μὴ γὰρ ἐγχάνοι ποτὲ 

, , ᾿ ν , μηδέ τίερ γέροντας ὄντας ἐχφυγὼν ἠϊχαρνέας. 
“ Υ͂ - , - - , 
ὅστις ὦ Ζεῦ πάτερ χαὶ ϑεοὶ τοῖσιν ἐχϑροῖσιν ἐσπείσατο, 5590 

: τῇ ΟΣ ἐν ,η νι ".- - - , οἵσιετιαρ᾽ ἐμοῦ ττόλεμος ἐχϑοδοπτὺς αὔξεται τῶν ἐμῶν χωρίων" 
᾽ τὶ ΄ ᾿ »- - “- χοὺχ ἀνήσω πρὶν ἂν σχοῖνος αὐτοῖσιν ἀντεμταγῶ 580 

ΒῚ ᾿ 2 δὰ , 

ὀξὺς ὀδυνηρὸς ... ἐπίχωπος, ἵνα 
μήτεοτε ττατῶσιν ἔτι τὰς ἐμὰς ἀμπέλους. 
2 ᾿ δε πα ἘΦ Ω ν Ὶ , 

ἀλλὰ δεῖ ζητεῖν τὸν ἄνδρα χαὶ βλέπειν βαλληνάδε 
ν ͵ -" ᾿ -»" Ρ) - , 

καὶ διώχειν γῆν τιρὸ γῆς, ἕως ἂν εὑρεϑῇ ποτέ" "80 
ς 2 Ν ͵ - 5, ὟΝ ΄ , 

ὡς ἐγὼ βάλλων ἐχεῖνον οὐκ ἂν ἐμπλήμην λέϑοις. 

204--217 --Ξ218---292 
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ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ 
εὐφημεῖτε, εὐφημεῖτε. 

ΧΟΡῸΣ 
"ἦ - ΄ 3- ΤΥ “-“ 2 ᾽, 

σῖγα πᾶς. ἠχούσατ᾽ ἄνδρες ἀρα τῆς εὐφημίας; 
τ ΄ « - 9 ν - - 

οὗτος αὐτός ἔστιν ὃν ζητοῦμεν. ἀλλὰ δεῦρο πτᾶς 
΄ ΄ μ πν , 2 , 

5.0. ἐχποδών" ϑύσων γὰρ ἁνὴρ ὡς ἔοιχ' ἐξέρχεται. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

εὐφημεῖτε, εὐφημεῖτε. 
,΄ 2Ω9᾽ ς ᾿ , { Ψ ᾿ ἣν ΄ ᾿ 

σιρόιϑ᾽ ὡς τὸ πρόσϑεν ολίγον ἢ χανηφόρος 
Ἐπ - ἢ ᾿ ᾿ ΕΣ Ὁ , 
ὃ Ξανϑίας τὸν φαλλὸν ὀρϑὸν στησάτω. 

, ν - ΡΤ ἢ 3 Ξ δ, 
χατάϑου τὸ χανοῦν (ὐὖ ϑύγατερ, ἵν ἀπαρξωμεϑα. 

ΘΥΓΆΤΗΡ 
3 - ϑῖρης ἢ - . 2 ΄ 
ὠ μῆτερ ἀνάδος δεῦρο τὴν ἑτνήρυσιν, 
ΤΦ ὍἾ , 2 - , 

ἵν ἔτνος χαταχέω τοὐλατῆρος τουτουί. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

᾿ ᾿ ἜΣ, Θ᾽. 5 ΟἿΣ ΄ "»ὔ 
χαὶ μὴν χαλόν γ᾽ ἔστ᾽ ὦ Διόνυσε δέσποτα 
κεχαρισμένως σοι τήνδε τὴν ττομττὴν ἐμὲ 
στέμιμαντα χαὶ ϑύσαντα μετὰ τῶν οἰχετῶν 
5] -Ρ -" » 2 ᾿) ΄ 

200 ἀγάγειν τυχήρως τὰ χατ ἀγροὺς “Ππονυσια, 

στρατιᾶς ἀπαλλαχϑέντα᾽ τὰς σπονδὰς δέ μοι 
χαλῶς ξυνενεγχεῖν τὰς τριαχοντούτιδας. 

γλδις ἐξ ΄ “ " - Ὶ» - 
ἀγ᾽ ὦ ϑύγατερ ὕπως τὸ χανοῦν χαλὴ χαλῶς 
οἴσεις βλέπουσα ϑυμβροφάγον. ὡς μαχάριος 
[4 " 3 ΄ 3 ΄ - 

δῦ ὁστις σ᾽ θπύσει χαχτοιήσεται γαλᾶς 
“ “ δ ν , 1 

σοῦ μηδὲν ἥττους βδεῖν, ἐπειδὰν ὄρϑρος ἡ. 
πρόβαινε, κἀν τώχλῳ φυλάττεσϑαι σφόδρα 
μή τις λαϑών σου περιτράγη τὰ χρυσία. 
ὦὖΞ οί - δ᾽ ὁ ὲν ὀοϑὺ ς: ΣΝ 

Ξανϑία, σφῷν δ᾽ ἐστὶν ὀρϑὸς ἑχτέος 

τῷ ὡ- οι 

200 ὃ φαλλὸς ἐξόπισϑε τῆς κανηφόρου" 
ἐγὼ δ᾽ ἀχολουϑῶν ᾷσομαι τὸ φαλλιχόν" 
σὺ δ᾽ ὦ γύναι ϑεῶ μ᾽ ἀπὸ τοῦ τέγους. πρόβα. 
Φαλῆς ἑταῖρε Βαχχίου 
ξύγχωμε νυχτοττεριτιλάνη-- 

200 τὲ μοιχὲ πιαιδεραστώ, 
ἕχτῳ σ᾽ ἔτει προσεῖπον ἐς 
τὸν δῆμον ἐλϑὼν ἄσμενος, 
σπονδὰς ττοιησάμενος ἐμαυ- 
τῷ, πραγμάτων τὲ χαὶ μαχῶν 
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2 “ ΄, 

χαὶ “αμάχων αἀ:ταλλαγείς. 
- ΄, ΟΡΥ Φ᾿ 5 - - 

πολλῷ γάρ ἐσϑ' ἥδιον, ὦ Φαλῆς Φαλῆς, 
᾿ ς ΄, 2 4 ν [ Ξ 7ὔ 

χλέπτουσαν εὑρόνϑ᾽ ὠριχὴν ὑληφόρον 
τὴν Στρυμοδώρου Θρᾷτταν ἐχ τοῦ φελλέως 

, ῶΩ΄’' 3) , 

μέσην λαβόντ᾽ ἄραντα κατα- 
βαλόντα χαταγιγαρτίσαι. 

Φαλῆς Φαλῆς, 
Ἀδὰ τ ας - , 2 ἢ 

ἐὰν μεϑ' ἡμῶν ξυμπίῃς, ἔκ χραιτάλης 
ἕωϑεν εἰρήνης δοφήσει τρύβλιον" ἕωϑεν εἰρήνης ῥδοφή ρύβλιον 
ς 2... κ 2 - , ΄ὔ 

ἡ δ᾽ ἀσπὶς ἐν τῷ φεινάλῳ χρεμήσεται. 
ΧΟΡΟΣ 

ΤᾺ 2 ΤΙ 

οὗτος αὐτός ἔστιν, οὗτος. 

βάλλε βάλλε βάλλε βάλλε, 
ἣν εξ ν 

σαῖς πιᾶς τὸν μιαρόν. 
» 2 ,ο κὦ 

οὐ βαλεῖς; οὐ βαλεῖς; 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

ἽΕΙ Ά λ ῃ ) Ἶ ᾿ . Σ ΛΑ, ᾿ »ν , Ν ράχλεις τουτὶ τί ἐστι; τὴν χύτραν συντρίέιψετε. 
ΧΟΡῸΣ 

σὲ μὲν οὖν χαταλεύσοιμιεν ὦ μιαρὰ χεφαλή. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

ἀντὶ ποίας αἰτίας ὠχαρνέων γεραίτατοι; 

ΧΟΡΟΣ 
κυ Ὑ Ψ ἜΑΣΟΝ 3 ΞΣΡΕΣ δὰ Χ ὃ }λ ̓ »: 

τοῦτ᾽ ἐρωτᾷς; ἀναίσχυντος εἶ χαὶ βδελυρὸς 
΄ , - , “ τς ΄ 
ὠ προδότα τῆς πατρίδος, ὅστις ἡμῶν μόνος 

΄ Ύ ΄ . 5 Ὑ 5) ᾿ 

σπεισάμενος εἶτα δύνασαι πρὸς ἔμ᾽ ἀποβλέπειν. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΙΣ 

2 ᾿ Ὁ, εἰ 2 ΄ 2 »" 9: 5,,.49..3 , 
ἀντὶ δ᾽ ὧν ἐσπεισάμην οὐχ ἴστε. μὰλλ᾽ ἀχούσατε. 

ΧΟΡΟΣ 
- 3...» ΄ Ἂν ΄, , -»" , 

σοῦ γ᾽ ἀχούσωμεν; ἀπολεῖ" χατά σὲ χώσομιεν τοῖς λίϑοις. 
ΔΙΚΛΙΟΠΟΛῚΣ 

- , ΄, ἡ ἢ ἌΝ , 
μηδαμῶς πρὶν ἄν γ᾽ ἀχούσητ᾽ " ἀλλ ἀνάσχεσϑ᾽ ὠγαϑοί. 

ΧΟΡΟΣ 
5 γ , Ἁ . , . , 

οὐκ ἀνασχήσομαι" μηδὲ λέγε μοι σὺ λόγον" 
ς ᾿ ΄, »" 3 , - 

ὡς μεμίσηχά σε Κλέωνος ἔτι μᾶλλον, ὃν ἐ- 
᾿ ΞΞ Ξ- “- , 

γὼ τεμῶ τοῖσιν ἱππεῦσι χαττύματα. 
»" Ὁ Ν Υς Ὑ; ΒῚ ’ ’ὔ 

σοῦ δ᾽ ἐγὼ λόγους λέγοντος οὐχ ἀχούσομαι μαχρούς, 
4, ΣῚ ΄, 
ὅστις ἑσπείσω “άχωσιν, ἀλλὰ τιμωρήσομαι. 

284.---801 --- 990 --- 840 

τῷό μων σι 

τῷ [σ 6] [2 

290 

295 

900 
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ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΙΣ 

8050 ὠγαϑοὶ τοὺς μὲν “άχωνας ἐχττοδὼν ἐάσατε, 

9510 

920 

ὧν ιῷ ς': 

- 3 τῶν - Ν τ 3 ’ ΝΝ ᾿] - 5 ’ 

τῶν δ᾽ ἐμῶν σπονδῶν ἀχούσατ'᾽, εἰ χαλῶς ἐσπεισάμην. 
ΧΟΡΟΣ 

- Υ͂ , -" , , 3 ὦ 

πῶς δ᾽ ἔξ’ ἂν χαλῶς λέγοις ἄν, εἴπερ ἐσπείσω γ᾽ ἅτταξ 
: »} ᾿ ΕῚ , Ω)9 ὦ ’ 

οἷσιν οὔτε βωμὸς οὔτε πίστις οὐϑ' ὅρχος μένει; 
ΔΙΚΑΙΟΠΌΛῚΣ 

τ ὦ Δ  ἩΒΕΒΣ . » ’ τ 2} 2 ΄ὔ οἶδ᾽ ἐγὼ χαὶ τοὺς “άχωνας, οἷς ἀγαν ἐγχείμεϑα, 
, , οὶ τῷ , “- ΄, 

οὐχ ἁπάντων ὄντας ἡμῖν αἰτίους τῶν πραγμάτων. 
ΧΟΡΟΣ 

2 ς ΄ ΟΥ̓ - - 5 - , 
οὐχ ἁπάντων ὦ πανοῦργε; ταῦτα δὴ τολμᾷς λέγειν 

» , " ς - 5’. 3 “ ,ὔ 

ἐμφανῶς ἤδη πρὸς ἡμᾶς; εἰτ' ἐγώ σου φείσομαι; 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

-- Ἔν δ᾽ Δ τος φῦ ΠΩΣ ΑΝ , ςφι 
οὐχ ἁπάντων, οὐχ ἁπάντων" ἀλλ᾽ ἐγὼ λέγων ὁδὲ 

΄ 2 2 ΄ 295 , 9) 44) Ὁ 25 , 
πόλλ ἂν ἀποφήναιμ ἐχείνους ἔσϑ'᾽ ἃ χαδιχουμένους. 

ΧΟΡῸΣ 
- ΡῚ ᾿ 5» Ἁ ἐν ̓ ’ 

τοῦτο τοῦττος δεινὸν ἤδη χαὶ ταραξιχάρδιον, 
εἰ σὺ τολμήσεις ὑπτὲρ τῶν πολεμίων ἡμῖν λέγειν. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
2} ᾿ , , ΨῚ - ΄, αὐ νον, 

χἂν γε μὴ λέγω δίχαια μηδὲ τῷ πλήϑει δοχῶ, 
ς Α ΕῚ ἀπὸ Γ). ,ὔ Ω9 ΣΝ 2 ̓ .λ ́ 

ὑπὲρ ἐπιξήνου ϑελήσω πάνϑ' οσ᾽ ἂν λέγω λέγειν. 
ΧΟΡῸΣ 

εἰπέ μοι τί φειδόμεσθα τῶν λίϑων ὦ δημόται 
μὴ οὐ καταξαίνειν τὸν ἄνδρα τοῦτον ἐς φοινιχίδα; 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΌΛΙΣ 
τῇ Ξ ΄ Ὁ ͵ , 

οἷον αὖ μέλας τις ὑμῖν ϑυμάλωψ ἐπέζεσεν. 
2 2 ΄ Ω9 2 2 ΄ ωΩ9 32 » Ε , 

οὐχ ἀχούσεσϑ᾽; οὐχ ἀχούσεσϑ'᾽ ἑτεὸν ὠχαρνηίδαι; 
ΧΟΡΟΣ 

2 2 , » 

οὐχ ἀχουσόμεσϑα δῆτα. 
ΔΙΚΑΤΟΠΟΛΙῚΣ 

, 

δεινὰ τἄρα ττείσομαι. 
ΧΟΡΟΣ 

28 ἃ , ᾽Ὰ 2 ΄ 

ἑξολοίμην, ἣν ἀχούσω. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
μηδαμῶς ὠχαρνιχοί. 

᾿ ΧΟΡῸΣ 
’ » ᾿ 

ὡς τεϑνήξων ἴσϑι νυνί. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

" 7.» ,.» ὦ ξ - »] ΄ 

δηξομαρ᾽ ὑμᾶς ἐγώ. 
᾽ - » ς - - ᾿ ν ΄ 

ἀνταττοχτεγῶ γὰρ ὑμῶν τῶν φίλων τοὺς φιλτάτους" 

ὡς ἔχω γ᾽ ὑμῶν ὁμήρους, οὺς ἀποσφάξω λαβών. 
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ΧΟΡΟΣ 
ΡῚ ΄ ᾿ ΓΟ ΠΣ) ΠΡ. πὴ ΡΒ ΒΡ Ὗ , 

εἰχγτέ μοι, τέ τοῦτ᾽ ἀπειλεῖ τοῦπος ἀνδρες δημόται 
- - Ἑ κα. -» 

τοῖς Ζχαρνιχοῖσιν ἡμῖν; μῶν ἔχει του παιδίον 
-» ΄ -- δ - ’ 

τῶν παρόντων ἔνδον εἴρξας; ἢ πὶ τῷ ϑρασύνεται; 880 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

Ρ] . -" 

βάλλετ᾽ εἰ βούλεσϑ'. ἐγὼ γὰρ τουτονὶ διαφϑερῶ. 
ΡῈ 5 μἷς - ΓΟ τῇ ,.Ψ: ΄, ΄ 

εἴσομαι δ᾽ ὑμῶν τάχ ὅστις ἀνϑράχων τι χήδεται. 
ΧΟΡῸΣ 

΄, ’, ν “.᾽ 2 ΄, 

ὡς ἀ:ττωλόμεσϑ᾽. ὃ λάρχος δημότης οδ᾽ ἔστ᾽ ἐμός. 
γη ν χ ν , [2] ,ὴ ἢ Ὑ - 5, - 

ἀλλὰ μὴ δράσης ὃ μέλλεις" μηδαμῶς ὦ μηδαμῶς. 
ΔΙΚΑΙΟΠΌΛΙΣ 

Ἐπ 9 - , Ἄν Ὁ Ἐν . 5.3 1.5 , Ν 
ὡς ἀποχτενῶ, χέχραχϑ'᾽" ἐγὼ γὰρ οὐχ ἀχούσομαι. 388 

ΧΟΡΟΣ 
- ΚΊΈΒΝΕις, η ’ὔ ᾽, ἀπολεῖς ἄρ᾽ ὁμήλικα τόνδε φιλανϑραχέα; 

ΔΙΚΑΙΟΠΌΛῚΣ 
δ᾽ 2 -“ . , ς “7. 2 , 2. ΄ ξ 

οὐδ᾽ ἐμοῦ λέγοντος ὑμεῖς ἀρτίως ἠχούσατε. 
ΧΟΡΟΣ 

ἀλλὰ νυνὶ λέγ᾽, εἴ σοι δοχεῖ, τόν τε 4αχε- 
΄ “ - ᾽, 

δαιμόνιον αὐτὸν ὅτι τῷ τρόπῳ σοὐστὶ φίλος" 
΄ῳο ν ’ , 

ὡς τόδε τὸ λαρχίδιον οὐ προδώσω ποτέ. 840 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

᾿) λ ̓ ΄ 5 ΠΣ - ΓΞ ’ 

τοὺς λίϑους νύν μοι χαμᾶζε πρῶτον ἐξεράσατε. 
ΧΟΡῸΣ 

ς , Ἀ ν ΄, κ ᾿ 

οὑτοιέ σοι χαμαί, καὶ σὺ χατάϑου πάλιν τὸ ξίφος. 
ΔΙΚΑΙΟΠΌΔΙΣ 

5... 22, Κ᾽ ν 2 ᾿ς , 2 ΄ , ἡ 76 
ἀλλ ὅπως μὴ ᾽ν τοῖς τρίβωσιν ἐγκάϑηνταί στου λίϑοι. 

ΧΟΡΟΣ 
ΩΣ , “-- - 

ἐχσέσεισται χαμιᾶϊζ᾽" οὐχ δρᾷς σειόμενον; 
2 Ἁ ΄ ᾽ὔ η ΄, ΄ 

ἀλλὰ μή μοι πρόφασιν, ἀλλὰ χατάϑου τὸ βέλος. [0] »- ῷῶι 

ς “ ᾿ “ -" - , 

ὡς δὲ γε σειστὸς ἅμα τῇ στροφῇ γίγνεται. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΔῚΣ 

2 41} 53} 407. Ἷ 2 , - ζ - 

ξμιξέλλετ ἀρὰ πάντως ἀνήσειν τῆς βοῆς. 
)}05 δ᾽ 3 ΄Ω ϑϑς γΓ , 

ὀλίγου ὁ ἀπτέϑανον ἀνϑραχες παργήσιοι, 
χαὶ ταῦτα διὰ τὴν ἀτοπίαν τῶν δημοτῶν. 

ζΦο ζι Θ 
ς ᾿ - ᾿, ὙΧΝ - , " 

ὑπὸ τοῦ δέους δὲ τῆς μαρίλης μοι συχνὴν 
ς ΄, , «“ ἃ 
ὁ λάρχος ἑγνετίλησεν ὥσττερ σηπία. 
δεινὸν γὰρ οὕτως ὀμφαχέαν :τεφυχέναι 
τὸν ϑυμὸν ἀνδρῶν ὥστε βάλλειν χαὶ βοᾶν 
ἐθέλειν τ᾽ ἀχοῦσαι μηδὲν ἴσον ἴσῳ φέρον, 
3 - 4. ς δὶ ᾿Ὶ ἘΠΝῈ , 

ἑμοῦ ϑέλοντος ὑπὲρ ἐπιξήνου λέγειν ςς ὧν [21] 
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νι , ἌΣ ΟΝ " ῦ 

περὶ “]αχεδαιμονίων ἅττανϑ' ὅσ᾽ ἂν λέγω 
’, -" Ἁ οΝ 3 ΄ 

χαίτοι φιλῶ γε τὴν ἐμὴν ψυχὴν ἐγώ. 
ΧΟΡῸΣ 

᾽, Ε: , ,ὔ ΄ - 

τί οὖν οὐ λέγεις, ἐπίξηνον ἐξενεγχὼν ϑύραζ,, 
3 , . , δ τᾶ 

ὅ τι ποτ ὦ σχέτλιε τὸ μέγα τοῦτ᾽ ἔχεις; 
, ᾿ «“ » 

σιάνυ γὰρ ἔμεγε ττόϑος ὅ τι φρονεῖς ἔχει. 
. (2 γεν , ΄ὔ 

ἀλλ ἥπερ αὐτὸς τὴν δίχην διωρίσω, 
-" γ ᾿ 

ϑεὶς δεῦρο τοὐττίξηνον ἐγχείρει λέγειν. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

ἰδοὺ ϑέασαι, τὸ μὲν ἐπίξηνον τοδί, 
ς ῬΨΌΣΒΙ ς πε ς εἰ ᾽ὕ 

ὃ δ᾽ ἀνὴρ ὁ λέξων οὑτοσὶ τυννουτοσί. 
3) , οἱ ᾿ ,2) 2 3 ΄ 

ἀμέλει μὰ τὸν 4 οὐχ ἐνασπιδώσομαι, 
αὖ ν ᾿, [4 - 

λέξω δ᾽ ὑπὲρ “αχεδαιμονίων ἃ μοι δοχεῖ. 
χαίτοι δέδοικα ττολλά" τούς τε γὰρ τρόπους 
τοὺς τῶν ἀγροίχων οἶδα χαίροντας σφόδρα, 

ἐάν τις αὐτοὺς εὐλογῇ καὶ τὴν στόλιν 
Ψ9 " 2 Χ ᾿ ᾽, » Ἐ 

ἀνὴρ ἀλαζὼν χαὶ δίκαια χάδιχα 
Ψ - ΄ 3.2 ΄ Ξ 

χἀνταῦϑα λανϑαάνουσ᾽ ἀπεμ:τολώμενοι 
- Ξ ΄ εὐ “ 

τῶν τ᾽ αὖ γερόντων οἶδα τὰς ψυχὰς ὅτι 
᾿ } , ν τὸ 

οὐδὲν βλέπουσιν ἄλλο πλὴν ψήφῳ δαχεῖν. 
2 ’, Φ ο ς Ἁ , «“ 

αὐτός τ᾽ ἐμαυτὸν ὑπτὸ Κλέωνος αἀταϑὸον 
ἐπίσταμαι διὰ τὴν πέρυσι κωμῳδίαν. 

ο ΄ , 3» Ν ’ 

εἰσελχύσας γάρ μ᾽ ἐς τὸ βουλευτήριον 
, Ἴ ν πα ’ ΄ διέβαλλε χαὶ ψευδῆ χατεγλώττιζέ μου 

2 ΄ » ΄“ Ψ “15,2 Ἷ 

χἀχυχλοβόρει χἄτχλυνεν, ὡστ' θλίγου “τάνυ 
3 Μυν ἀπωλόμην μολυνοπραγμονούμεγος. 
- ΕΥ̓. - Ὁ} 

γῦν οὖν με πιρῶτον πρὶν λέγειν ξάσατε 
3 ΄ , 2 2 ΄ 

ἐνσχευάσασϑαί μ᾽ οἷον ἀϑλιώτατον. 
ΧΟΡῸΣ 

τί ταῦτα στρέφει τεχνάζεις τε χαὶ πορίζεις τριβάς; 
2 Υ - ς ’ 

λαβὲ δ᾽ ἐμοῦ γ᾽ ἕνεχα παρ᾽ Ἱερωνύμου 
σχοτοδασυττυχνότριχά τιν᾽ δος χυνῆν" 
555 -» " ΄ 

ἀλλ: ἐξάνοιγε μηχανὰς τὰς Σισύφου, 
ς - ἘΡΩ͂Ν, ( " 
ὡς σχῆννιν ἁγὼν οὗτος οὐχὶ δέξεται. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
΄“ 2 Ἀ », » Ἁ - 

ὥρα ᾽στὶν ἄρα μοι καρτερὰν ψψνυχὴν λαβεῖν, 

900 --- 8θ6ῦ --- 988ῦ --- 392 



ΑΧΑΡΝΗΣ 7 

χαί μοι βαδιστέ᾽ ἐστὶν ὡς Εὐριπίδην. 
παῖ παῖ. 89ὅ 

ΘΕΡΆΠΩΝ 
τίς οὗτος: 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
ἔνδον ἔστ᾽ Εὐριπίδης; 

ΘΕΡΆΠΩΝ 
5 2 ΒΩ ἊΣ ΄ 2 ΄ » 

οὐχ ἔνδον ἔνδον ἐστίν, εἰ γνώμην ἔχεις. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ 

- ΒΥ) ἌΝ ΘΝ 2 

πῶς ἔνδον εἶτ᾽ οὐχ ἔνδον; 
ΘΕΡΑΠΩΝ 

ΕῚ -" Ψ " 
ὀρϑῶς ὦ γέρον. 

ὃ νοῦς μὲν ἔξω ξυλλέγων ἐπύλλια 
2 ΒΥ 5. ᾿ 3 ἊΨ ΄, - 

οὐχ ἕνδον, αὑτὸς δ᾽ ἔνδον ἀναβάδην ποιεῖ 

τραγῳδίαν. 400 
ΔΙΚΔΙΟΠΟΔΙΣ 

Β ΄.2 2 , 
ὦ τρισμαχάρι Εὐριπίδη, 

[4ὲ ἄς. - ε Ἁ - (: ,ὔ 

οϑ' ὁ δοῦλος οὑτωσὶ σοφῶς ὑποχρίνεται. 

ἐχχάλεσον αὐτόν. 
ΘΕΡΑΠΩΝ 

23Ὶ " 

ἀλλ᾽ ἀδύνατον. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

ἊΨ ἍΝ 

αλλ ομως" 
2 ᾿ ᾽ν 2 »η 2 2 δὴ ΄ " ΄ 

οὗ γὰρ ἂν ἀπέλθοιμ,, ἀλλὰ χόψω τὴν ϑύραν. 
9 ὕΑν 2 , 

υριπίδη, Εὐριπίδιον, 
ς , ΄ ΄,ὔ 

ὑπάχουσον, εἴπερ ττὠττοτ᾽ ἀνϑοώττων τινί" 400 
“Ικαιόπολις καλῶ σ᾽ ὃ Χολλείδης ἐγώ. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
9η..49 2 ΄ 

ἀλλ᾽ οὐ σχολή. 
ΔΙΚΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

Ν] 2 

ἀλλ᾽ ἐχχυχλήϑητ. 
ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 
2 ΑΡΡ, ΄ 

ἀλλ ἀδύνατον. 
ΔΙΚΑΙΟΠΌΛΙΣ 

2 ,) 

ἂἃλλ ὅμως. 
ΒΥΡΙΠΊΔΗΣ 

34.352 23 [ Ζ , ᾿ 

αλλ ἐχχυχλήσομαι" χαταβαίνειν δ᾽ οὐ σχολή. 
ΔΙΚΑΙΟΠΌΛΙΣ 

2 , Πὺὐριπίδη 410 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

τί λέλαχας; 
ΔΙΚΑΙΟΠΌΛΙΣ 

2 , -» 

ἀναβάδην ποιεῖς, 
Αὐἱϑιορ]ιαπὶδ υοἱ. 1. ῶ «“- 
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18 ἈΡΙΣΤΟΦΆΝΟΥΣ 
, ᾽ 3. ἂν κ᾿ κε 

ἐξὸν χαταβάδην" οὐχ ἑτὸς χωλοὺς πτοιεῖς. 
ΕῚ ν " ν ΡΒ 3 Ἔ.ι ᾿ ν,ὕὔ τὸ νὴ 

ἀτὰρ τί τὰ ῥάχι ἐκ τραγῳδίας ἔχεις, 
- ΄ 2 ον . δ 

ἐσθῆτ᾽ ἐλεινήν; οὐχ ἑτὸς σπττωχοὺς πτοιεῖς. 
4 ζ - Ἀ - , Β] 2 ᾽, 

ἀλλ ἀντιβολῶ πρὸς τῶν γονάτων σ᾽ Εὐριπίδη, 
δός μοι ῥάχιόν τί του πεαλαιοῦ δράματος. 
ὙΕΤῸΣ “ξ 5 -“ καῇ ΚΡ ΟΣ δεῖ γάρ μὲ λέξαι τῷ χορῷ ῥῆσιν μαχράν 
«“ ὟΝ { , ὃᾺ 3 3 -»" η “ ’, 

αὕτη δὲ ϑάνατον, ἣν χαχῶς λέξω, φέρει. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ 

Ὶ τ: ΄ - Ξ} τ ᾿Ὶ Ἂ εον 

τὰ ποῖα τρύχη; μῶν ἕν οἷς Οἰνεὺς ὁδὲ 
᾿ ᾿ 3 ᾽"- 

ὃ δύσποτμος γεραιὸς ἠγωνίζετο; 
ΔΙΚΑΙΟΠΌΛΙΣ 

, ΕΣ ΨΙΛΙΑ πῆ, ᾽ς , 
οὐχ Οἰνέως ἣν, ἀλλ᾿ ἔτ᾽ ἀϑλιωτέρου. 

ΕΥΡΙΠΙΔῊΣ 
Ἂ - “« , 

τὰ τοῦ τυφλοῦ Φοίνιχος; 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

2 , “ 

" οὐ Φοίνιχος, οὐ" 
γηὴ19 ὦ ΕῚ , ΞΖ 
ἀλλ᾽ ἕτερος ἣν Φοίνιχος ἀϑλιώτερος. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
᾿ ΠΌΣΟ ,κ. δόκει , 

ποίας στοϑ' ἀνὴρ λαχίδας αἰτεῖται ττέττλων; 
γη ἢ ΡΥ ,ὔ Ν -" - ’ 

ἀλλ᾽ ἡ Φιλοχτήτου τὰ τοῦ πτωχοῦ λέγεις; 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

2 2 ν ,ὔ ᾿ ““Χ ᾿ 

οὐχ ἀλλὰ τούτου σπτολὺ στολὺ τττωχιστέρου. 
ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΗΣ 

ἀλλ᾽ ἡ τὰ δυσπινῆ ϑέλεις πεπλώματα, 
.« ΄ Ὄ. Ὁ " « , 
ἃ Βελλεροφόντης εἰχ ὃ χωλὸς οὑτοσί; 

ΔΙΚΑΙΟΠΌΛΙΣ 
Ε] ΄ ἜΜ) ν 2 Ὄ ᾿" 62 

οὐ Βελλεροφόντης" ἀλλὰ χἀχεῖνος μὲν ἣν 
χωλός" προσαιτῶν στωμύλος δεινὸς λέγειν. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
οἶδ᾽ ἄνδρα Μυσὸν Τήλεφον. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
γαὶ Τήλεφον" 

’ δὴ ϑ' - , ᾿ , 

τούτου δὸς ἀντιβολῶ σέ μοι τὰ σπτάργανα. 
ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 

Ε - » γος , ς , 
ὁ παῖ δὸς αὐτῷ Τηλέφου δαχώματα. 
“47 ΎΘΙ “ ΡΎΣ αν Ἐὺ ὁ " ς ν χεῖται δ᾽ ἄνωϑεν τῶν ϑυεστείων ῥαχῶν 

»"Ν - 3 - ’ 

μεταξὺ τῶν νοῦς. ἰδοὺ ταυτὶ λαβέ. 
5 ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
ὦ Ζεῦ διότιτα χαὶ χατότττα ττανταχῆ, 
ἐνσχευάσασϑαί (ὦ οἷον ἀϑλιώτατον. 
πὺ Σ ὃ 3 ὃ “ΣΝ 2 , , υυριπίδη, πειδήτιερ ἐχαρίσω ταδί, 



ΑΧΑΡΝΗΣ 110) 
2 ἔξει ΄, ᾿ 7 Δ -" ς - 

χἀχεῖναά μοι δὸς ταχόλουϑα τῶν ῥδαχῶν, 
τὸ σειλίδιον περὶ τὴν χεφαλὴν τὸ μύσιον. 
δεῖ γάρ μι δόξαι πτωχὸν εἶναι τήμερον, 410 
Ἂν «“ ΄, ᾿ Φ 

εἶναι μὲν ὄσττερ εἰμί, φαίνεσϑαι δὲ μή 
κι Α « ν ν ΄ 2. «κὰκ “ΡΣ ΄ὔ 

τοὺς μὲν ϑεατὰς εἰδέναι μ᾿ ὃς εἴις ἐγώ, 
χ 5 5 ν 35 τ᾿ ΄, 

τοὺς δ᾽ αὐ χορευτὰς ἡλιϑίους παρεστάναι, 
[4 ὉΧ 2 , ΄ 

ὅπως ἂν αὐτοὺς δηιματίοις σχιμαλίσω. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

- κ ι “« ’ 

δώσω" ττυχνῇ γὰρ λεπτὰ μηχανᾷ φρενί. 440 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

ῦ σοι γένοιτο, Τηλέφῳ δ᾽ ἁγὼ ῶ εὐ σοι γένοιτο, Τηλέφῳ δ᾽ ἀγὼ φρονῶ. 
ὭΣ Ξ 2 , , 

εὖ γ' οἷον ἤδη δηματέων ξμτίμστλαμαι. 
32 , , αἰ , 

ἀτὰρ δέομαί γε πττωχιχοῦ βαχτηρίου. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

᾿ ὙΕ - 

τουτὶ λαβὼν ἄπελϑε λαΐνων σταϑμῶν. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

ἢ ϑυιΐ ς ΤΣ ΝΣ ς Ψ ϑοῦ δό 4580 
εὖ ϑυμῖί, ὁρᾷς γὰρ ὡς ἀπωϑοῦμαι δόιιων, Ε 
σπιολλῶν δεόμενος σχευαρίων" νῦν δὴ γενοῦ 

“ » » 2 2 , 

γλίσχρος προσαιτῶν λιπαρῶν τ΄. Εὐριπίδη, 
δός μοι σπυρίδιον διαχεχαυμένον λύχνῳ. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
Ὁ, τ ΄ “52 ν᾽ ΄, , 

τί δ᾽ ὦ τάλας σε τοῦδ᾽ ἔχει πιλέχους χρέος; 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

΄ὔ 2 ΄ “ Ψ , - 

χρέος μὲν οὐδέν, βούλομαι δ᾽ ὅμως λαβεῖν. 45 
ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 

Ν 2 . ΄ 

λυπηρὸς ἴσϑ' ὧν χαποχώρησον δόμων. 
ἣ ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

φεῦ" 
"ὃ ’ «“ ς ΄ Ἔ ΄ 

εὐδαιμονοίης, ὥσττερ ἢ μήτηρ ποτέ. 
ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 

2 - 

ἀπτελϑε νῦν μοι. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙῚΣ 
95 7 Χ [4 , 

μαᾶλλά μοι δὸς ἕν μόνον 
χοτυλίσχιον τὸ χεῖλος ἀττοχεχρουμένον. 

ΒΥΡΙΠΙΔῊΣ 
φϑείρου λαβὼν τόδ᾽ " ἴσϑ᾽ ὀχληρὸς ὧν δόμοις. 460 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙῚΣ 
Ὑ ν Β] 5 -Ξ ,- ’, 

οὕπω μὰ “{" οἶσϑ'᾽ οἵ᾽ αὐτὸς ἐργάζει καχά. 
γ 5). ΟῚ ἡ ΄ 2 2 , ᾿ ΄ 
ἀλλ᾽ ὦ γλυχύτατ᾽ Εὐριπίδη τουτὶ μόνον 
ἂν ’ τ΄’ , ; 

δός μοι χυτρίδιον σφογγίῳ βεβυσμένον. 
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20 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ΒΥΡΙΠΊΔΗΣ 

ὦνϑρωπ᾽ ἀφαιρήσει με τὴν τραγῳδίαν" 

ἄπελϑε ταυτηνὶ λαβων. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

2 Ἂ 

ἀπέρχομαι. 
κ᾽ , , ὃ ΄ ἵ ᾿) 7. ν ταν τὸν . βεγ:: 55- 

χαίτοι τί δράσω; δεῖ γὰρ ἑνὸς οὗ μὴ τυχῶν 
“ἡ ἢ , ἐπ η ΄ 2 τὰ ΠῚ 

ἀπόλωλ. ἄχουσον ὦ γλυχύτατ᾽ Εὐριπίδη" 
, δ , ὴ ’ : Ἀν" 

τουτὶ λαβὼν ἄπειμι χοὺ πρόσειμ ἔτι" 
ἐς τὸ σπυρίδιον ἰσχνά μοι φυλλεῖα δός. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
2 - 2 2 ΄ - , » ΄ 

ἀπολεῖς μ΄. ἰδού σοι. φροοῦδά μοι τὰ δράματα. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

23η52 2.8 ΎΕΝ 9.42 Ὁ ᾿ , “τ 2 5 

ἀλλ᾽ οὐκέτ, ἀλλ ἀπειμι. χαὶ γὰρ εἰμὶ ἄγαν 
2 Ἴ - ͵ ὯΙ 
ὀχληρός, οὐ δοχῶν μὲ χοιράνους στυγεῖν. 

2 , ς 2 ΄ Ὶ2 2 Ω οἴμοι χαχοδαίμων, ὡς ἀττόλωλ. ἐπελαϑόμην 
ξ ῃ ᾿ ΄ 

ἐν ᾧττέρ ἐστι τιάντα μοι τὰ πράγματα. 
2 ’ 3 ,η Εὐριπίδιον ὦ γλυχύτατον χαὶ φίλτατον, 

΄ 3.9 ΄, ᾽, 3 ΄ 

χάχιστ᾽ ἀπολοίμην, εἴ τί ο᾽ αἰτήσαιι᾽ ἔτι, 

σιλὴν ἕν μόνον, τουτὶ μόνον τουτὶ μόνον, 
σχάνδιχά μοι δὸς μητρόϑεν δεδεγμένος. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔῊΣ 
ἁνὴο ὑβοίζει" χλῆε πηχτὰ δωιιάτων 

ἐ " ᾿ Ὁ «ἀλη δι ὮἾ ἐν ἢ » 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΔῚΣ 
ΕἾ ΠΡ αρῚ; ͵ 2 , 

ὦ ϑύιὶ ἄνευ σχάνδιχος ἑμτ:τορευτέα. 
ΣΈΟ Ψ ΣΕΥ . 2 ὦ ΡΣ Ἐς , 

ἀρ οἰσϑ σον τὸν ἀγών ἀγωνγιεῖ τάχα, 
ἡ ς 2 - , 

μέλλων ὑττὲρ «]αχεδαιμονίων ἀνδρῶν λέγειν: 
΄ - ΕΣ , Ν 2 ς ΄ 

πρόβαινε νῦν ὦ ϑυμέ" γραμμὴ δ᾽ αὑτηί. 
[4 2 γτ 2 ,ὔ 

ἕστηχας; οὐχ εἶ χαταπιιὼν Εὐριπίδην; 
΄ γ , 53 , , 

ἐπήνεσ᾽ " ἄγε γυν ὦ τάλαινα χαρδία 
2 ω 3 . ἘΝ ᾿ 1. 2 - αἀπελϑ ἐχεῖσε, χῴᾷτα τὴν χεφραλὴν ἑχεῖ 

’ αὖ ὁ. ἃ ὉᾺ - αν - παράσχες εἰποῦσ᾽ ἅττ᾽ ἂν αὑτῇ σοι δοχῇ. 
τόλμησον ἔϑι χώρησον, ἄγαμαι χαρδίας. 

ΧΟΡῸΣ 
, , " 2 

τί δράσεις; τέ φήσεις; ἀλλ ἴσϑε νυν 
"] ΕΣ ἜΣ ᾿Ξ ὉᾺ -» ιν , 

ἀναίσχυντος ὧν σιδηροῦς τ ἀνήρ, 

ὅστις τπταρασχὼν τῇ πόλει τὸν αὐχένα 
τ 9 , ᾿ ἀτασι μέλλεις εἷς λέγειν τἀναντία. 
ΞΘ 7 ΄ ᾿ » ΕῚ “ 7 

ἀνὴρ οὐ τρέμει τὸ πρᾶγμ. εἰά νυν, 
ὅ , δύται ϑι.- , 
ἐπειδήττερ αὑτὸς αἱρεῖ, λέγε. 



ΑΧΑΡΝΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
΄ δ ΞῚ 2 ς, ἂν 

μή μοι φϑονήσητ᾽ ἄνδρες οἱ ϑεώμενοι, 
Ἴ . ὃ νυ ον ΧΡῊ , ΣΝ 

εἰ πτωχὸς ὧν ἔπειτ᾽ ἐν ϑηναίοις λέγειν 
μέλλω περὶ τῆς πόλεως, τρυγῳδίαν ποιῶν. 
τὸ γὰρ δίχαιον οἷδε χαὶ τρυγῳδία. 

ν ᾿ ,: Υ ν ν᾿ ΄ 
ἐγὼ δὲ λέξω δεινὰ μὲν δίκαια δέ. 

΄ -»" - ΄ ΄“ 

οὐ γάρ με νῦν γε διαβαλεῖ Κλέων τι 
-» ’ , ,η -" ν͵ 

ξένων “πταρόντων τὴν πόλιν χαχῶς λέγω. 
΄ [φΞ , ᾿ Ὁ) 

αὐτοὶ γάρ ἐσμεν οὑπὶ ληναίῳ τ' ἀγών, 
΄ ’ Ξ » ΝΥ ΄ 

χοὔπω ξένοι σπιάρεισιν" οὔτε γὰρ φόροι 
΄“ ΚΝ": - ΄ ΄ 

ἥχουσιν οὔτ᾽ ἐκ τῶν πόλεων οἱ ξύμμαχοι" 
23ηη32 5. ν - ΄ 

ἀλλ ἐσμιὲν αὐτοὶ νῦν γε τυξδριξηιτισιένοι" 
ἐγὼ δὲ μισῶ μὲν “αχεδαιμονίους σφόδρα, 

2 - ς - ς Ὕ ΄ Χ 

χαὐτοῖς ὁ Ποσειδῶν οὐττὶ Ταινάρῳ ϑεὸς 
, [κ᾿ ἘΝ 2. ᾿ θυ, ᾿ 

σείσας ἁἀπασιν ἑιιβάλοι τὰς οἰχίας 
ΒΡ] Ὥ 2 2 7 ΄ 

χαμοὶ γάρ ἔστιν ἀιμιττέλια χεχομμιένα. 
γ Ν "ὴ " ς , Ψ Γ) 

ἀτὰρ φίλοι γὰρ οἱ παρόντες ἕν λόγῳ, 
, - ν ΄ ΄ 

τί ταῦτα τοὺς Πάχωνας αἰτιώμεϑα; 
«ς - Ν Ξ) ἢ ν 9 ;" ,η “12 

ἡμῶν γὰρ ἄνδρες, οὐχὶ τὴν πόλιν λέγω, 
΄ , “ὦ9 ὦ ΣΝ ι ,η 5 

μέμνησϑε τοῦϑ'᾽ ὅτι οὐχὶ τὴν πόλιν λέγω, 
γη.22 αν ἡ ͵΄ » 
ἀλλ᾽ ἀνδράρια μοχϑηρα, παραχεχομμένα, 

τυ ττι- ΐ ν Ν Ν ζπ:.} 
"7 , ,.ο» 

ἀτιμα χαὶ τταράσημα καὶ παράξενα, 
΄ ΄, Ἁ ΄ 

ἐσυχοφάντει Μεγαρέων τὰ χλανίσχια" 
, ΔΚ ᾽Χ ΄ο 

χεΐ σου σίχυον ἴδοιεν ἢ λαγῴδιον 
ἜΑ ΤΕΣ ὃ ΒΡ) ΓΑ Ἢ ὃ " γόνδ ΚΞ “Ὶ 

ἢ χοιρίδιον ἢ σχύροδον ἢ χόνδρους ἀλας, 
ΡΣ 5. ν , 2 , 

ταῦτ᾽ ἣν μεγαριχὰ χἀπέπρατ᾽ αὐϑημιερόν. 
! Ν᾽ Ἂ ῃ ἂὰἑ 

- ὟΝ ν 2 ΄ 

χαὶ ταῦτα μὲν δὴ σμιχρὰ χαπιχώρια, 

σιόρνην δὲ Σιμαίϑαν ἰόντες Μεγαράδε 

γεανίαι χλέπτουσι μεϑυσοχότταβοι" 
χὰϑ ἱ Μεν πος δύν μας, ΞΡ. ἊΝ 

χαϑ' οἱ Μεγαρῆς ὀδύναις πιεφρυσιγγω μένοι 
) 5 “2. τὴ 2 , , " 

ἀντεξέχλειμαν “ἰΙσπασίας πόρνα δύο" 
χαάντεῦἑ Ἰουὴ τοῦ ττολέιιου 1 72 χαντεῦϑεν ἁρχὴ τοῦ πολέμου χατερράγη 

ζ,-τῇΆ ἢ - ᾿] - - 

Μλλησι πᾶσιν ἐχ τριῶν λαιχαστριῶν. 
᾿] - 2 - ἧ 9 ξς 

ἑγτεῦϑεν ὀργῇ Περιχλέης οὐλύμσειος 
ἌΡΑ τες - 2. 9. (ἢ Ψ, ἧς: ἜΒΟο ν γη 5 Ὁ 

ηστραπν ἑβρόντα ξυνεχύχα τὴν πλλάδα, 

᾿ ᾿ ͵ "» -» » ἡ ». 

τους γαρ μετοικους αχυρα τῶν ἀστῶν Λέγω. 
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ἐτίϑει νόμους ὥσπερ σχόλια γεγραμμένους, 
᾿ , - κι 5 Ψ - 

ὡς χρὴ Μεγαρέας μήτε γῇ μήτ᾽ ἐν ἀγορᾷ 
΄ ΄ ὙΑΥΝ 2 -" 2 

μήτ᾽ ἐν ϑαλάττῃ μήτ᾽ ἐν οὐρανῷ μένειν. 
τῷ -" “ δ᾽ 9 ΄, ΄ 

ἐντεῦϑεν οἱ Μεγαρῆς, τὲ δὴ πείνων βάδην, 
᾿ ΝΖ δ “ὦ Ὁ δ σ ὦ 

«Ἱαχεδαιμονίων ἐδέοντο τὸ τυνήφισμ ὅπως 
᾽ ν ν κ , 

μεταστραφείη τὸ διὰ τὰς λαιχαστρίας" 
2 ΜΚ )ς - , ΄ 

οὐχ ἠϑέλομεν δ᾽ ἡμεῖς δεομένων ττολλάχις. 
ἐς , ΄ ΕῚ - 32 ᾿ 

χαἀντεῦϑεν ἤδη πάταγος ἣν τῶν ἀσπίδων. 
- 9 πὰ ΣῈ ΝΣ Νὴ “5 - ᾿ ἐρεῖ τις, οὐ χρῆν" ἀλλὰ τί ἐχρῆν εἴπατε. 

“ΚΝ 2 ’ 

φέρ᾽ εἰ “αχεδαιμονίων τις ἐχτελεύσας σχάφει 
ἀπέδοτο φήνας χυνίδιον Σεριφίων, 

- 3, Ὅν , 3 η ἊΝ ΝΕ 
χαϑῆσϑ' ἂν ἐν δόμοισιν; ἡ πολλοῦ γε δεῖ" 

᾿ ͵ “ει. 2 8. 3 ἃ. 72 ῶ 7] 
χαὶ χάρτα μένταν εὐϑέως χαϑείλχετε 

, - ἜΤ αν ς ,η , 
τριαχοσίας ναῦς, ἣν δ᾽ ἂν ἡ πόλις τιλέα 
4. Ἄ ἥ Ὶ ἔ Α, ὌΝ ϑορύβου στρατιωτῶν, περὶ τριηράρχου βοῆς, 
μισϑοῦ διδομένου, πταλλαδίων χρυσουμένων, 
στοιᾶς στεγαχούσης, σιτίων μετρουμένων, 
ΞῚ » ΄ ’, 2 ΄ 

ἀσχῶν, τροπωτήρων, χάδους ὠνουμένων, 
σχορόδων, ἐλαῶν, χρομμύων ἐν διχτύοις, 

, , 2 , ς 

στεφάνων, τριχίδων, αὐλητρίδων, ὑπτωτείων" 
᾿ ΄ .2 3. , , 

τὸ νεώριον δ᾽ αὖ χωττέων στιλατουμένων, 
τύλων τνὸοφρούντων, ϑαλαμιῶν τροπουμένων, 

2η »Ἢ - , Ὡ 

αὐλῶν χελευστῶν, νιγλάρων, συριγμάτων. 
- το «“ ὃν , ν η 

ταῦτ᾽ οἷδ᾽ ὅτι ἂν ἔδρατε" τὸν δὲ Τήλεφον 
πον » ἘΠ, { - 3 Φ' τ - δ] 2» οὐχ οἰόμεσϑα; νοῦς ἀρ ὑμῖν οὐχ ἔνι. 

ἩΜΙΧΌΡΙΟΝ 
5} ᾿ Φ ᾿ κ ΄ 

ἄληϑες ὠπίτριπτε χαὶ μιαρώτατε; 
᾿ - " ᾽ν ς - , 

ταυτὶ σὺ τολμᾷς πτωχὸς ὧν ἡμᾶς λέγειν, 
ται ες 9 ΩΝ, τ ΞΡ ΘΕΌ ΡΆ ὅς. χαὶ συχοφάντης εἴ τις ἣν ὠνείδισας; 

ΠΜΙΧΟΡΙῸΝ 
" ᾿ - κ᾿ ΄ ο“ ᾿ 

νὴ τὸν Ποσειδῶ χαὶ λέγει γ᾽ ἅπερ λέγει 
δίχαια τεάντα χοὐδὲν αὐτῶν ιτϑεύδεται. 

ἩΜΙΧΌΡΙΟΝ 
ΙΕ, ν᾽ δῶ “- ἮΝ ᾿' 3ρι - εἰν εἰ δίχαια, τοῦτον εἰχεεῖν αὖτ᾽ ἐχρῆν; 
2.22 2 , - ὴ , , 
ἀμ. οὔτι χαίρων ταῦτα τολιιήσει λέγειν. 

, ἩΜΙΧΌΡΙΟΝ 
οὗτος σὺ πτοῖ ϑεῖς; οὐ μενεῖς; ὡς εἰ ϑενεῖς 

Ἅ ΕΙΣ Ἂν - "1 ΠῚ ᾿ ’ 

{ον ἀνδρα τουτον, αὐτὸς ἀρϑήσει τεαίχα. 
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ἩΜΙΧΌΡΙΟΝ 
ν , 53 , 2 ΄ 

ἰὼ “ἀμιαχ ὦ βλέπων ἀστραπᾶς, 
βοήϑησον ὠ γοργολύφα φανείς, 
ΠΝ ΄ ἌΣ γ2) Ὁ 7 Ξ 
ἰω Παμαχ ὦ φίλ ὦ φυλέτα 

δ , ὉΝ 

εἴτε τις ἔστι ταξίαρχός τις ἢ 
τειχοιιάχας ἀνήρ, βοηϑησάτω ὅΤ0 

΄ ᾿ , , 

τις ἀνύσας. ἐγὼ γὰρ ἔχομαι μέσος. 
ΛΆΜΑΧΟΣ 

΄ - Ε) ᾽ 

σιόϑεν βοῆς ἤχουσα τιολεμιστηρίας; 

ποῖ χρὴ βοηϑεῖν; ττοῖ χυδοιμὸν ἐμβαλεῖν; 
τίς γοργόν᾽ ἐξήγειρεν ἐκ τοῦ σάγματος; 

ΧΟΡΟΣ 
3 , ᾿] Ρ] ν τὰ “ες “η 

ὦ “άμαχ᾽, οὐ γὰρ οὗτος ἄνϑρωπος πάλαι 
ς Ὁ . ,ηὴ τα 

ἅπασαν ἡμῶν τὴν πόλιν χαχορροϑεῖ; 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

ΕΥ̓ ΄ ΓΙ; 353ὴ 4. ΄, ΕΣ 

ὠ Πάμαχ ἥρως ἀλλὰ συγγνώμην ἔχε, 
Ν ᾽ν 5. ΄ ) ΄ 

εἰ π“ττωχὸς ὧν εἰχεόν τε χαστωμυλάμην. 
ΛΆΜΑΧΟΣ 

ΚΣ τα ἘΞ ΠΥ» τ ΖΩ͂ 
τί δ᾽ εἶπας ἡμᾶς; οὐχ ἐρεῖς; ὅ80 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
7 " , ᾿ 

οὐχ οἰδά πω 
ϊ τ ν »" ΄ " -»" “ γ -» 

ὑπτὸ τοῦ δέους γὰρ τῶν οτίλων εἰλιγγιῶ. 
ΔΛ 75 ν' »-" ᾿ ΄, ἊΝ ΄ 

ἀλλ᾽ ἀντιβολῶ σ᾽ ἀπένεγχέ μου τὴν μοριιόνα. 
ΛΑΜΑΧΟΣ 

5 ᾿, 

ἰδού. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ 

γι Ὁ , 7 Ἁ "] , 

σαραϑες γυν ὑπτίαν αὐτὴν ἕμοί. 

ΛΆΜΑΧΟΣ 

χεῖται. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ 

ῇ τὴς ἘΕΝ Τ ΕΟ ΤΡ ἾΝ ΡΥ ΄ φερε νυν ἀπὸ τοῦ χράνους μοὲε τὸ 7ττξρ0». 

ΛΑΜΑΧΟΣ 

τουτὶ “ττίλον σοι. δ8ῦ 
ΔΙΙΚΛΙΌΠΟΛΙΣ 

τῆς χεφαλῆς νῦν μου λαβοῦ, 
ΡΩΝ 3.25 , ΟΡ) . . ΕΝ 
ἵν ἐξεμιέσω" βδελίττοιιαι γὰρ τοὺς λόφους. 

ΛΆΜΑΧΟΣ 

οὗτος τί δράσεις; τῷ πιίλῳ μέλλεις ἐιιεῖν; 
5 Ν τὰ πΞ στ ΣΦ, ᾿ οῖθρ, εἰ ) 

"ἢ , γ 

ζίτελον γὰρ ἑστιν 

ΔΙΚΑΙ. ὦ “]1ἀμαχ ἥρως τῶν λόφων καὶ τῶν λόχων. δ1ὅ 
Ξ ὰ χ Ἐν, ραν : ΞᾺ ΛΆΜΑΧΟΣ οὗτος σὺ τολμᾷς πτωχὸς ὧν λέγειν τάδε; 518 
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ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

εἰπτέ μοι τίνος ττοτὲ 

ὀρνιϑός ἐστιν; ἀρὰ χοιιπτολαχύϑου; 

ΛΆΜΑΧΟΣ 
γ ὦ ς , 

οἵιὦ ὡς τεϑνήξεις. 
ΔΙΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
μηδαμῶς ὦ “αμιαχε" 

τ ν ἘΠῚ ΄ 2 Ξ 2 2.5 » ᾿ 
οὐ γὰρ χατ᾽ ἰσχύν ἐστιν" εἰ δ΄ ἰσχυρὸς εἰ, 
τί (ὦ οὐχ ἀπεψώλησας; εὔοπλος γὰρ εἰ. 

ΛΆΜΑΧΟΣ 
ταυτὶ λέγεις σὺ τὸν στρατηγὸν πτωχὸς ὦν; 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
ἐγὼ γάρ εἶμι πτωχός; 

ΛΆΜΑΧΟΣ 
2 . , » 5 ἀλλὰ τίς γὰρ εἰ; 

ΔΙΚΑΙΟΠΌΛΙΣ 
[4 ᾿ , γ , 

ὅστις; πολίτης χρηστός, οὐ σπουδαρχίδης, 
3..42 25 “ ς ΄ "Ὁ 

ἀλλ ἐξ ὅτου περ ὃ πόλεμος, στρατωνίδης, 
ΞΕ ἢ ΡΥ ἌΣ ἐδ σὺ δ᾽ ἐξ ὅτου πὲρ ὁ πόλεμος, μισϑαρχίδης. 

᾿ : ΛΆΜΑΧΟΣ 
ἐχειροτόνησαν γάρ μὲ 

ΔΙΚΑΙΟΠΌΛΙΣ 
χοχχυγὲς γε τρεῖς. 

- 2 - '᾿ ΄ μὴ , 
ταῦτ᾽ οὖν ἐγὼ βδελυτυόμενος ἐσπεισάμην, 
ἧς κω . , "τ , 
δρῶν πολιοὺς μὲν ἄνδρας ἐν ταῖς τάξεσιν, 

, 2 ν Υ , 

γεανίας δ᾽ οἷος σὺ διαδεδραχύότας, 
ν᾿ ) , - - , 

τοὺς μὲν ἐπὶ Θράχης μισϑοφοροῦντας τρεῖς δραχιιᾶς, 

Τισαμενοςαινίσττους Πανουργιτεταρχίδας, 
ς ’ Ἁ ν -7 ν - ὨΡΟῚ σ΄ ᾿ 

ἑτέρους δὲ παρὰ Χάρητι τοὺς δ᾽ ἐν Χαῦσιν, 

Τερητοϑεοδώρους “ιομειαλαζόνας, 
ν Ὺ) - ἢ . Ο 2 - , 

τοὺς δ᾽ ἐν Καμαρίνῃ χὰν Τέλῳ χὰν Καταγέλᾳ. 
᾿ ΛΆΜΑΧΟΣ 

; ,,γ,.9. , ἐχειροτονηϑησαν γάρ. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

αἴτιον δὲ τί 
« δον ᾿Ὶ ΠΝ ῃ ἣν ,ὔ 

ὑμᾶς μὲν ἀεὶ μισϑοφορεῖν ἁμῃηγέπῃ, 
ν᾽ Υ̓ 7,8 Ν 5» ᾿΄κ-᾿ 

τωνδὶ δὲ μηδέν᾽; ἐτεὸν ὦ Μαριλάδη 
ἤδη πεπρέσβευχας σὺ πολιὸς ὧν ἕνῃ; 
] ’, ᾽ὔ Ἷ , ἀνένευσε" χαίτοι γ᾽ ἐστὶ σώφρων χἀργάτης. 
Εν ᾿ ΕῚ - ,» Ὁ ΠῚ , 

τέ δαὶ “ράχυλλος ἢ Πὐφορίδης ἢ Πρινίδης; 
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357 ς - 32 ’ ΞΩΣ Ν Χ ΄ 

εἶδέν τις ὑμῶν τἀχβάταν᾽ ἢ τοὺς Χαόνας; 
γ ΄ 7, 

οὔ φασιν. ἀλλ ὃ Κοισύρας χαὶ “άμαχος, 

οἷς ὑπ᾽ ἐράνου τε χαὶ χρεῶν πρῴην ποτέ, θ1ῦ 
, ς , 

ὥσπερ ἀπόνιπτρον ἐχχέοντες ἑσπέρας, 
[4 7, ΄ ς , ἅπαντες ἐξίστω παρήνουν οἱ φίλοι. 

ΛΆΜΑΧΟΣ 
τι , - Ὁ , 
ὦ δημοχρατία ταῦτα δῆτ᾽ ἀνασχετά; 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
οὐ δῆτ᾽ ἐὰν μὴ μισϑοφορῇ γὲ «Τάμαχος. 

ΛΑΜΆΑΧΟΣ 
23ὴ9 Ἐ ἜΣ Ν ᾿" - , 
ἀλλ οὖν ἐγὼ μὲν πᾶσι Πελοπονγησίοις 630 

ἀεὶ “τολειιήσω χαὶ ταράξω :τανταχῇ 

χαὶ ναυσὶ καὶ πεζοῖσι κατὰ τὸ χαρτερόν. 
ΔΙΚΑΙΟΠΌΛῚΣ 

Ψ Α Α Ἕ ΄, 

ἐγὼ δὲ χηρύττω γε Πελοπτογγησίοις 

ἅπασι χαὶ Μεγαρεῦσι χαὶ Βοιωτίοις 
Ὧ - » Ἐπὶ ον Ἄ , ἢ “ δὲ ’ 2 

πωλεῖν ἀγοράζειν πρὸς ἐμέ, Παμάχῳ δὲ μη. 69 
ΧΟΡΟΣ 

ς Ν - « τς Ρ Ἀ Χ »" ’, 

ἁνὴρ νιχᾷ τοῖσι λόγοισιν, καὶ τὸν δῆμον μεταπείϑει 

οι 

- » 3ηη 2 ΄ α« ΞῈ 9 ,ὕ 

σιεερὶ τῶν σττονδῶν. ἀλλ ἀποδύντες τοῖς ἀναπαίστοις ἑπίωμεν. 
ἃ "ἢ ᾿ αν τῷ , ς Ξ 
ἐξ οὗ γε χοροῖσιν ἐφέστηχεν τρυγιχοῖς ὁ διδάσχαλος ἡμῶν, 

ΕΣ , 2 χ ν ῶ “- ς ἐπ ,ὔ 2 ἷ: 

οὔττω τταρέβη πρὸς τὸ ϑέατρον λέξων ὡς δεξιός ἔστιν 
Ω,,) Ὁ - - ἘΝ ΡΣ Ἐπ τῸ , , 

διαβαλλόμενος δ᾽ ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν ἐν ϑηναίοις ταχυβούλοις, 
τ ᾿ ς ς [ς Σ φ. Ά ΤῊΣ ὡς χωμῳδεῖ τὴν πτόλιν ἡμῶν χαὶ τὸν δῆμον χαϑυβρίζει, 091 
) , - ν ΝῊ Ψ , ἢ ω ἀποχρίνεσϑαι δεῖται νυνὶ πιρὸς Ιϑηναίους μεταβούλους. 

2 3 -" - ς κς. ἐπ ΄ 

φασὶν δ᾽ εἶναι τπτολλῶν ἀγαϑῶν αἴτιος ὑμῖν ὁ ποιητῆς, 
΄ εὌ'΄ - Αἱ ᾿ , - -» 

χιαύσας ὑμᾶς ξενιχοῖσι λόγοις μὴ λίαν ἑξαπατᾶσϑαι, 
70] ΄“ Ω , μι. 5 ,ὔ 

μήϑ᾽ ἥδεσθαι ϑωπευομένους, μήτ᾽ εἶναι χαυνοπολίτας. 680 
, ὙΠ ς Ξ ν ͵ γ.- » 

σιρύτερον δ᾽ ὑμᾶς ἀπὸ τῶν ττόλεων οἱ πρέσβεις ξξαττατῶντες 
“ ’ » ΩΝ νΝ -» ’ 

σιρῶτον μὲν ἰοστεφάνους ἐχάλουν" χἀπειδὴ τοῦτό τις εἴποι, 
δ] Ν νιν ’, , - ΄ ’, 

εὐϑὺς διὰ τοὺς στεφάνους ἐπ’ ἄχρων τῶν πυγιδίων ἐχάϑησϑε. 
Ρ] δέ ς -“ ς { ΄ ᾿ , 25,4. }ὼ.! 

εἰ δέ τις ὑμᾶς ὑπτοϑωττεύσας λιπαρὰς χαλέσειεν ϑῆήνας, 
«“ - ὉΧ ν Ν , 2 ΄ 

ηὕρετο πᾶν ἂν διὰ τὰς λιπαράς, ἀφύων τιμὴν ττεριάϊμας. 640 
-" ΄ Ἵ » 2 - ς - Ἂ 

ταῦτα ποιήσας ττολλῶν ἀγαϑῶν αἴτιος ὑμῖν γεγένηται, 
ν . 2 γ πὰ , ,"» ΄Ξ » 

χαὶ τοὺς δήμους ἐν ταῖς πόλεσιν δείξας ὡς δημοχρατοῦνται. 
,ὔ - τ - ,ὔ Ὶ ᾽ὔ Ὁ ὼ Π 

τοιγάρτοι νῦν ἔχ τῶν πόλεων τὸν φόρον ὑμῖν ἀπάγοντες 
ἐς τος 2 - ΟΣ Ὁ - . . ν » 
γξουσιν ἰδεῖν ἐπιϑυμοῦντες τὸν ποιητὴν τὸν ἀρίστου, 
“ Ἄ , 5. 2) ᾿Ξ - 2.,.( , ᾿ ΄ τ ὅστις τιαρεχιγδύνευσ᾽ εἰπεῖν ἐν ᾿ἰϑηναίοις τὰ δίχαια. 041 
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“ ΒΕ] - " - , 2 “ Ὡ , «“ 

οὕτως αὐτοῦ περὶ τῆς τόλμης ἤδη ττόρρω χλέος ἤχει, 

ὕτε χαὶ βασιλεὺς “]αχεδαιμονίων τὴν πρεσβείαν βασανίζων 
΄ - 2 » , - - 

ἠρώτησεν τιρῶτα μὲν αὐτοὺς πότεροι ταῖς ναυσὶ χρατοῦσιν, 
5 ν - , " 

εἶτα δὲ τοῦτον τὸν ποιητὴν ποτέρους εἴποι χαχὰ στολλά" 
΄ . 9 ν ᾿ 

τούτους γὰρ ἔφη τοὺς ἀνθρώπους πολὺ βελτίους γεγε- 
γῆσϑαι 

Β] - ᾽᾿ ει ’ - ΄ ΕῚΣ 

χὰν τῷ πολέμῳ ττολὺ νιχήσειν τοῦτον ξύμβουλον ἔχοντας. 
ἈΝ, - - Ἁ ΡῚ ΄ - 

διὰ ταῦϑ' ὑμᾶς “αχεδαιμόνιοι τὴν εἰρήνην τιροχαλοῦνται 
" 3 - - “ μὴ 2 ᾽, 

χαὶ τὴν 4ἴγιναν ἀπαιτοῦσιν" χαὶ τῆς νήσου μὲν ἐχείνης 
,“ ἡ - ᾿ 2 ΄ 

οὐ φροντίζουσ᾽, ἀλλ᾽ ἵνα τοῦτον τὸν σπιοιητὴν ἀφέλωνται. 
35ηΝ.2 «Κ - ΄ Ψ»" ἘᾺ “ΩηΩ9. Ό ’, ν ᾿ ἀ 

ἀλλ᾽ ὑμεῖς τοι μή ποτ᾽ ἀφῆϑ'᾽ " ὡς χωμῳδήσει τὰ δίχαια 
δ Ν “"» ᾿- 5 τ τ ᾿ Σ 

φησὶν δ᾽ ὑμᾶς πολλὰ διδάξειν ἀγάϑ', ὥστ᾽ εὐδαίμονας εἶναι, 
2 { ’ 3 , { Ἁ ᾿Ξ δ δ᾽ 5 8 ΄ι 

οὐ ϑωπεύων οὐδ᾽ ὑποτείνων μισϑοὺς οὐδ᾽ ἐξαπατύλλων, 
ν - 2. ΄ 2.) . , ν " “ 

οὐδὲ πανουργῶν οὐδὲ χατάρδων, ἀλλὰ τὰ βέλτιστα διδά- 
σχων. 

σιρὺὸς ταῦτα Κλέων χαὶ πιαλαμάσϑω 
Ν -" 2 ΄ 

χαὶ πᾶν ἐπ᾽ ἐμοὶ τεχταινέσϑω. 
τὸ γὰρ εὖ μετ᾿ ἐμοῦ χαὶ τὸ δίκαιον 
-᾿ὔ , ᾿] ὔ ος - 

ξύμμαχον ἔσται, χοῦ μή ποϑ' ἁλῶ 
Ἢ " ΄ ν [4 -» 

σιερὶ τὴν πόλιν ὧν ὥσπερ ἐχεῖνος 
δειλὸς χαὶ λαχαταπύγων. 
ΣΕ ΠΟ ΣΟ ἐλδ πο δ ΣΝ ἜΑ εὔρο μοῦσ᾽ ἐλϑὲ φλεγυρὰ πυρὸς ἔχουσα μένος ἔντονος 

2 

ἀχαρνιχή. 
7} 2» 3 ΄ , " ;η ) .»" 

οἷον ἐξ ἀνϑράχων πρινίνων φένψιαλος ἀνήλατ᾽ ἐρεϑιζόμε- 
ΣΝ, , γος οὐρίᾳ ῥιπίδι, 

ξ᾿ ΘῸΝ 2 ΄ , 3 , ἡνίχ᾽ ἂν ἐπανϑραχίδες ὦσι πιαραχείμιεναι, 
[: ν ᾿ 2 - , 

οἱ δὲ ϑασίαν ἀναχυχῶσι λιπαράμπυχα, 
.« ΨῚ “ ΄«“ , ϑηᾳαὶ Γ 2 2 

οὲ δὲ μάττωσιν, οὕτω σοβαρὸν ἐλϑὲ μέλος εὔτονον ἀγροι-- 
χότογον 

ς Ὶ - ’ 

ὡς ἑμιὲ λαβοῦσα τὸν δημότην. 

οἱ γέροντες οἱ τταλαιοὶ μεμφόμεσθϑα τῇ τιόλει. 
αὐ ΚΝ ἜΣ Ἄ τ ; 

οὐ γὰρ ἀξίως ἐχείνων ὧν ἐναυμαχήσαμεν 
Ν , ω -ς 2 ςἐ - 24." ν ν ΄ γηροβοσχούμεσϑ'᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν, ἀλλὰ δεινὰ τιάσχομιεν, 

οἵτινες γέροντας ἄνδρας ἐμβαλόντες ἐς γραφὰς 
ς ᾿ , μὰ Ξ " 

ὑπὸ νεανίσχων ἐᾶτε χαταγελᾶσϑαι ῥητόρων, 
γ)2ν ᾽ 3γη 5 ν ᾿ » υὴ , 

οὐδὲν οντας, ἄλλα χωφους χαὶ τεαρεξηυλημένους, 

θῦῦ- 91 --  09ῶ92--- 718 



ΑΧΑΡΝΗΣ 
: » Ρ] ΄, ΄ 2 ς ὭΣι, ἃ 

οἷς Ποσειδῶν ἀσφάλειός ἐστιν ἢ βαχτηρία 
’, Χ “ - ,ὔ , 

τονϑορύζοντες δὲ γήραι τῷ λίϑῳ προσέσταμεν, 
Ν ΓΞ - 2 ᾿ - ᾽ δ 2 ΄ 

οὐχ ὁρῶντες οὐδὲν εἰ μὴ τῆς δίχης τὴν ἡλύγην. 
ὃ δὲ νεανίαν ἑαυτῷ σπουδάσας ξυνηγορεῖν 
ἐς τάχος παίει ξυνάπτων στρογγύλοις τοῖς δήμιασιν" 
χατ᾽ ἀνελχύσας ἐρωτᾷ σχανδάληϑο᾽ ἱστὰς ἐπῶν 
ἄνδρα Τιϑωνὸν στταράττων χαὶ ταράττων χαὶ χυχῶν. 
« . ΄ ,-- ῬΑ χ }] , 

ὃ δ᾽ ὑπὸ γήρως μασταρύζει, χᾷτ᾽ ὀφλὼν ἀπέρχεται, 
Ἂ" ΄ , . ΄, ᾿" δ ᾿ 

εἶτ᾽ ἀλύει χαὶ δαχρύει χαὶ λέγει πρὸς τοὺς φίλους, 

οὗ μὴ ἐχρῆν σορὸν πρίασϑαι τοῦτ᾽ ὀφλὼν ἀπέρχομαι. 
-“ - ΄ ΄᾿ "} ἘΡ; ΄», η ᾿" ’ 

ταῦτα πῶς εἰχότα, γέροντ᾽ ἀπολέσαι πολιὸν ἄνδρα περὶ 
χλειμύδραν, 

» ’, Ν 2 -»"’ 

πολλὰ δὴ ξυμπονήσαντα χαὶ ϑεριιὸν ἀποιιορξάμενον ἀἂν- 
Ν ς - Χ Ἀ ω Σ 

δριχὸν ἱδοῶτα δὴ χαὶ πολύν, 
’ 2 3 ν ἰ -» “ ΄ 

ἄνδρ᾽ ἀγαϑὸν ὄντα Παραϑῶνι περὶ τὴν πόλιν; 
Ἐπ - κ ΟΕ 53. Φ ΄ 

εἰτα Μαραϑῶνι μὲν οτ᾽ μεν ἐδιώχομιεν, 
- Ὦ» 6 2 2 - - ΄ ΄ Ξ᾿ 

γῦν δ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρῶν πονηρῶν σφόδρα διωχόμεϑα, χάτα 
προσαλισχόμεϑα. 

Χ (ὃ ΚΞ Ξ - ἢ μί Ἔ 

σίρὸς τάδε τί ἀντερεῖ Μαρίας; 
τῷ γὰρ εἰχὸς ἄνδρα χυφὸν ἡλίχον Θουχυδίδη 9 γαῦ Χ 15 θα ΧΟΡῸ ὭΝΕΚ τ )ν 
2 ΄ , - “- ΄ 

ἐξολέσϑαι συμπλαχέντα τῇ Σχυϑῶν ἐρημίᾳ, 
τῷδε τῷ Κηφισοδήμῳ τῷ λάλῳ ξυνηγόρῳ; 
[4 ".}). Ὲ) Ἀ ΡΣ 7. Φ ΐὦ Ἐἢ Ν 

ὡστ' ἐγὼ μὲν ἡλέησα χαπεμορξάμην ἰδὼν 
2» Ω’ ἴ- ᾿] οῚ ν “.» ΄ 

ἀνδρα πρεσβύτην ὑτο ἀνδρὸς τοξότου χυχώμενον, 
ΟΝ ν ν ΄ 2 5. τ Ἐλ )..3. 5 ν ᾿»ὕὔ 
ὃς μὰ τὴν 4ἠμητρ᾽, ἐχεῖνος ἡνίκ ἣν Θουχυδίδης, 

οὐδ᾽ ἂν αὐ Ν᾿ ᾽ 2) Ἵ , ῥαδί Αὐ ΚΠ ΕΟ, ΩΨ , ὑτὴν τὴν πἰχαίαν δᾳδίως ἡνέσχετ ἂν, 
Ν κ , } ΡῚ ΡΞ ΞΞν Κ᾽ ᾿ , 

ἀλλὰ χατεπάλαισε μέντἂν πρῶτον Πυάϑλους δέχα, 
[- Ψ»: ἡ Ν »Ἥ, , 

χατεβόησε δ᾽ ἂν χεχραγὼς τοξότας τρισχιλίους, 
ς τ ," Ὁ» ) - - Ν ᾿ » - 

υ͵τεερετοξευσὲν δ᾽ ἂν αὐτοῦ τοῦ σάατρος τοῦυς ξυγγενεῖς. 
ΣΡ ΕΣ, δὴ Δ ὅν γιὰ ΠΣ ΕΟ ῸΣ ΧὙΔΕ ΤΠ: 
ἀλλ ἑπειθὴ τοὺς γέροντας οὐχ ἐᾷϑ' ὕπνου τυχεῖν, 

΄ ν 5 ν , “ ὉΝ ΕΥ̓ 
ψηφίσασϑε χωρὶς εἶναι τὰς γραφάς, ὅπως ἂν ἢ 

-π , ΑΝ ,ὔ Ἁ (- , 

τῷ γέροντι μὲν γέρων χαὶ νωδὸς ὁ ξυνήγορος, 
- , 3 ᾿] , "ὴ 2 ΄ , 

τοῖς νέοισι δ᾽ εὐρύπρωχτος χαὶ λάλος χω Κλεινίου. 
23.»» , ᾿ δ ΄ ὟΝ ᾽ "- -" 

καἀξελαύνειν χρὴ τὸ λοιπόν, χῶν φύγῃ τις ζημιοῦν, 

τὸν γέροντα τῷ γέροντι, τὸν νέον δὲ τῷ νέῳ. 

ΔΙΚΑΙΌΠΟΛΙΣ 
[4 κ 2 “ γ [4] “- 2 “« 

ὁροι μὲν ἀγορᾶς εἰσιν οἵδε τῆς ἑιιῆς. 
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ἐνταῦϑ'᾽ ἀγοράζειν ττᾶσι Πελοτιοννησίοις 
ἔξεστι χαὶ Μεγαρεῦσι χαὶ Βοιωτίοις. 

, ᾿ - 2 - ᾽΄ 

ἀγορανόμους δὲ τῆς ἀγορᾶς χαϑίσταμαι 
᾿Ξ νι ΄ ΄ : τς ’, Ψ - 

τρεῖς τοὺς λαχόντας τούσδ᾽ ἱμάντας ἔχ “επρῶν. 
- , ’ ᾿] ᾿ 

ἐνταῦϑα μήτε συχοφάντης εἰσίτω 
, 5 Ὁ“ ΄ ᾽ ϑιὼν ΄ 

μήτ᾽ ἄλλος ὅστις φασιανός ἐστ᾽ ἀνήρ. « 
ΡῚ ν Ἢ Ἂ ᾽η { ] « ΒῚ ΄ 

ἐγὼ δὲ τὴν στήλην χαϑ' ἣν ἐσπεισάμην 
, 3 ΄ ε 2 Ψ -" 

μέτειμ, ἵνα στήσω φανερὰν ἕν τἀγορᾷ. 
ΜΕΓΑΡΕΥ͂Σ 

ΒῚ 2 9 “ -- “- ᾿ 

ἀγορὰ ᾽ν “Ιϑάναις χαῖρε Μεγαρεῦσιν φίλα. 
ἐπόϑουν τυ ναὶ τὸν φίλιον ᾧπερ ματέρα. 
373 53 , 5. 7 
αλλ ω σεονηρὰ χόρια χκαϑλίω πατρός, 
ΒΡ οὖ χὸδὸ ᾿ ΕΣ δος ῃὩ Ε , 

ἄμβατε ποττὰν μᾶδδαν, αἴ χ εὐρητέ πᾳ. 
΄ ΄, "4, 5) " ΄ ἄχουε δὴ πότεχέ τ᾽ ἐμιὶὶν τὰν γαστέρα" 

΄ - { Α ΕῚ 9.ϑ - - ἌΝ Σ 

πότερα πεπρᾶσϑαι χρη δδετ ἢ πεινῆν χαχῶς; 
ΚΟΡΑ 

σεεττρᾶσϑαι τιετρᾶσϑαι. 
ΜΕΓΑΡΕΥΣ 

ΕΝ ΄ Ἔ ᾿ 2 ΕΣ ( δπ ὁ’ ῳ τῇ ΟἿΣ Ξ 

ἐγώνγα καὐτός φαμι. τίς δ᾽ οὕτως ἄνους ! 
. ς , ΄, Ἁ .- , 

ὃς ὑμέ χα πρίαιτο φανερὰν ζαμίαν; ᾿ 
42 ’ , ΄ 

ἀλλ᾽ ἔστι γάρ μοι μεγαριχά τις μαχανά. 
᾿ . ς , » , 

χοίρως γὰρ ὑμὲ σχευάσας φασῶ φέρεν. 
"Ο “ βῖθαου ᾿ τς ὍΝ - , σπερίϑεσϑε τάσδε τὰς ὑπλὰς τῶν χοιρίων. 

“ ἘΡΞ ΤΟΥ, πὰ ὡς, 5 - ς» 
ὅπως δὲ δοξεῖτ᾽ ἦμεν ἐξ ἀγαθᾶς ὑός" 
γος Ν » ς - 2 ςξ,»,39 ἸΑ͂ Ἷ Ξ 
ὡς ναὶ τὸν ἹΕΞρμᾶν, εἴχτερ ἱξεῖτ᾽ οἴχαδις, 

τὰ πρᾶτα πειρασεῖσϑε τᾶς λιμιῶ χαχῶς. 
2η.22 ᾽, Δ , 

ἀλλ ἀιιφίϑεσϑε χαὶ ταδὶ τὰ ῥυγχία, 
ῃ ν , ἕξ ς9 ( , 

χἤπειτεν ἐς τὸν σάχχον ὧδ᾽ ἐσβαίνετε. 
«“ ΠΤ π ΡΟ “-.» 

ὅπως δὲ γρυλλιξεῖτε καὶ χοΐξετε 
᾿ ΩΣ " ’ Ξε 

χησεῖτε φωνὰν χοιρίων μυστηριχῶν. 

ἐγὼν δὲ χαρυξῶ. “ιχαιόπολις δὲ πᾷ; 
ἣ Μ᾿ ᾿ς - ’ ᾿ Η λνδ 

«Ἱιχαιόπολι, ἡ λῆς πρίασϑαι χοιρία; 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
, }] ᾿ ΄ 

τί; ἄνηρ Μεγαριχος; 

ΜΕΓΑΡΕΥ͂Σ 
ὃ] - ͵ 

ἀγορασοῦντες ἵχομες. 

τ  Ρ ἃ Ἂν . ᾽ " Η Ω 

ἐφ᾽ ᾧτε πωλεῖν πρὸς ἐμέ, “αμάχῳ δὲ μή. 



ΑΧΑΡΝΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
πῶς ἔχετε; 

ΜΕΓΑΡΕΥΣ 
- 2 ἊΝ - 

διαπεινᾶμες ἀεὶ πτοττὸ πῦρ. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

ΕῚ ΕῚ , τὶ Ὁ; κ9. γ5ν - 
ἀλλ᾽ ἡδύ τοι νὴ τὸν 4, ἣν αὐλὸς παρῇ. 

, 9) ὴ , 2} - - 

τί δ᾽ ἄλλο πραττεϑ' οἱ Μεγαρῆς νῦν; 
ΜΕΤΑΡΒΥΣ ᾿ 

οἷα δή. 
[4 κ 2 ν “κε Ἄ ΄ χὰ μὲν ἐγὼν τηνῶϑεν ξμπορευόμαν, 

, » Ὁ, - ΄ 

ἄνδρες πρόβουλοι τοῦτ᾽ ἔπραττον τῷ πόλι, 
, " ΄, 95. 9 ,ὕ 

ὅπως τάχιστα καὶ χάχιστ᾽ ἀπολοέμεϑα. 
ΔΙΚΑΙΌΠΟΛΙΣ 

ΡΝ ΣΝ .9 Οξ , 

αὐτίχ ἀρ ἀπηλλάξεσϑε πραγμάτων. 
ΜΕΤΡΑΡΕΥΣ 

σά μάν; 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

᾽, 2 ’ - - ς ΞΡ , 

τί δ᾽ ἀλλο “Μεγαροῖ; πῶς ὁ σῖτος ὦνιος; 

ΜΕΓΑΡΕΥΣ 
ἈΠΕ ον , ἘΞ " , 

σιαρ ἀμὲ πολυτίματος ἅπερ τοὶ ϑεοί. 
Ν: Ἶ ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
αλας οὐν φέρεις; 

ΜΕΓΑΡΕΥΣ 
23 ς Ν 3 - ΡῚ 

οὐχ ὑμὲς αὐτῶν ἄρχετε; 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ 

2ον , 

οὐδὲ σχόροδα; 
ΜΕΓΑΡΕΥΣ 

ΕΝ ΄, ν᾽ ς Ἀ » ᾿] , 

ποῖα σχόροδ᾽; ὑμὲς τῶν ἀεί, 
«“ ούτε ἡ ΤῊΣ ᾿ς - “« ΄ 

Οχχκ ἑσβάλητε, τὼς ἀρωραῖοι μύες 
΄ ΙΝ ᾿ ΜΝ 

σεάσσαχι τὰς ἀγλιϑὰας ἐξορύσσετε. 
᾿ ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

τί δαὶ φέρεις; 
ΜΕΓΑΡΕΥ͂Σ 

χοίρως ἐγώνγα μυστιχάς. 
ΔΙΚΛΙΟΠΟΛῚΣ 

δ . ἜΦΡΣ ,ὔ ὡἋ ΓΛ ἐς 

χαλῶς λέγεις" ἐπίδειξον. ν 
ΜΕΓΑΡΕΥΣ 

πῆς 
ἀλλὰ μὰν χαλαί. 

ΕΝ , ΟΜ Ὰ ξ' “ ν ΄, 
ἄγτξιγνον αἱ λῇς" ὡς παχεῖα χαὶ χαλά. 

ΔΙΚΛΑΙΟΠΟΛῚΣ 
τουτὶ τί ἣν τὸ πρᾶγμα; 

ΜΕΓΑΡΕΥ͂Σ 
- Ἁ ’, 

χοῖρος ναὶ Δία. 

29 

.“.᾽Ὶ ῶι 
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90 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ 
ΕΣ ΄ ν - “ 

τί λέγεις σύ; ποδαπῆὴ χοῖρος ἠδε; 
ΜΕΓΑΡΕΥ͂Σ : 

ιεγαριχά. 
3. Ε ᾿ ρπεὸοοχ, ὩΣ ΚΟ Σ ἐ Ἷ 0 
ἢ οὐ χοῖρός ἐσϑ' αὃδ᾽; 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
οὐχ ἔμοιγε φαίνεται. 

ΜΕΓΑΡΕΥΣ 
᾿] ΄ - - Ἀ 2 7, 

οὐ δεινά; ϑᾶσϑε τῶδε τὰς ἀπιστίας" 
» ΄ τ ὌΣ 2 ᾿ ΄ 

οὐ φατι τάνδε χοῖρον ἦμεν. ἀλλὰ μάν, 
Ψ “-“ ,ὕ ᾿" - «ς -" 

αἱ λῇς, περίδου μοι περὶ ϑυμιτιδᾶν ἁλῶν, 

αἱ μή ᾽στιν οὗτος χοῖρος “Ἑλλάνων νόμῳ. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

Δ ΒΡ] ΄ 

ἀλλ ἔστιν ἀνϑρώπου γε. 
ΜΕΓΑΡΕΥΣ 

γαὶ τὸν “ιοχλέα 
ἐμά γα. τὺ δέ νιν ἥμεναι τίνος δοχεῖς; 
ἢ λῆς ἀκοῦσαι φϑεγγομένας; 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ. : 
γὴ τοὺς ϑεοὺυς 

ἔγωγε. 
ΜΕΓΑΡΕΥΣ 

φώνει δὴ τὺ ταχέως χοιρίον. 
» - ΟΥ̓ Φ 5 , 

οὐ χρῆσϑα σιγὴν ὦ χάχιστ᾽ ἀπολουμένα. 
“ ν - » « -" 

σάλιν τὺ ἀποισῶ ναὶ τὸν Ἑρμᾶν οἴχαδις. 
ΚΟΡΗ 

χοὶ χοΐ. 
ΜΕΓΑΡΕΥ͂Σ 

“ 2 Ξ' 
αὐτὰ στὶ χοῖρος; 

ΔΙΚΑΙΟΠΌΛΙΣ 
γῦν γε χοῖρος φαίνεται. 

ἢ} ᾿ ΄ , , 

ἀτὰρ ἐχτραφείς γε χύσϑος ἔσται. 
ΜΕΓΛΡΕΥ͂Σ ΚΡ. 

σπιέντ ἑτῶν, 
»: 5.,δ,ἢ: ἢ ᾿ γε ὁ δι 

σάφ ἰσϑι, ποττὰν ματέρ εἰχασϑήσεται. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ 
)ὴ.52 : ἢ ΒῪ ΄ , ΒῚ ᾿{ ᾿, 

ἀλλ οὐχὶ ϑυσιμὸς ἔστιν αὐτηγί. 

ΜΕΓΑΡΕΥ͂Σ ἃς; 
σά μᾶν; 

- ᾽ 9 ἃ ΄ Ἷ ᾿ν 

στᾷ δ᾽ οὐχὶ ϑύσιμός ἐστι; 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙῚΣ 

, 2 ἢ 
χέρχον οὐχ ἔχει. 



ΑΧΆΡΝΗΣ 

ΜΕΓΑΡΒΥ͂Σ 
" ΄ὔ ΒῚ ἿΣ 3ηη»Ν ΄ 

γεαρὰ γάρ ἐστιν᾽ ἀλλὰ δελφαχουμένα 
ΓΟ ΄ »" 2 

ἑξεῖ μεγάλαν τὲ χαὶ ταχεῖαν χηρυϑράν. 
2 ᾿ Ἴ , τὸ “ς Νν ͵, 
ἀλλ᾽ αἱ τράφεν λῇς, ἀδὲ τοι χοῖρος χαλά. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
ς κ ς , ππν , 
ὡς ξυγγενὴς ὃ χύσϑος αὑτῆς ϑατέρᾳ. 

ΜΕΤΆΡΕΥΣ 
ὁμοματρία γάρ ἐστι χὴχ τωὐτῶ πτιατρός. 

-" ἍΜ. - Ὁ {74 

αἴχα παχυνϑῇ δ᾽ ἀναχνοανϑῇ 9᾽ ὕστριχι, 
,ὴ.5 , -» 2 ᾽, ’ 

χάλλιστος ἔσται χοῖρος ᾿ἀφροδίτῳ ϑύεν. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ 

2 Ἄ ἀνε  νΑ͂ 2 ΝΖ ἀλλ᾽ οὐχὶ χοῖρός τἀφροδίτῃ ϑύεται. 
ΜΕΓΑΡΕΥ͂Σ 

οὐ χοῖρος ἠΙφροδίτᾳ; μόνᾳ γα δαιμόνων. 
Ν ᾽ς ᾿ ’ π, Υ “« ἢ Ἁ Ἱ - χαὶ γίνεταί γα τᾶνδε τᾶν χοίρων τὸ χρῆς 

΄«“ ΒΡ Ἁ οΣ. 2.Ν 5) ΄ 

ἄδιστον ἂν τὸν ὀδελὸν ἀμιτιεταρμένον. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

2 5». 5}4 - Ἂ, Ἄ ,ὔ 2’ 

ἤδη δ᾽ ἄνευ τῆς μητρὸς ἐσϑίοιεν ἂν; 
ΜΕΓΆΑΡΕΥΣ 

Α ψ - , Ξε -" ΄ 

ναὶ τὸν Ποτειδᾶν χαί χ᾽ ἄνις γα τῶ ττατρός. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΔῚΣ 

΄, 2 ΄, ᾽, 

τί δ᾽ ἐσθίει μάλιστα; 
ΜΕΓΑΡΕΥΣ 

πιάνϑ᾽ ἅ κα διδῷς. 
αὐτὸς δ᾽ ἐρώτη. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
χοῖρε χοῖρξ. 

ΚΟΡΑ 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
, ὟΝ 5 εις μὲ 

τρωώγοις ἂν ἐρεβίνϑους;.. .. 
ΚΟΡΑᾺ 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ 
τί δαί; φιβάλεως ἰσχάδας;͵ 

ΚΟΡΑ 
δ᾽ "ἤν 

χοὶ χοΐ. 
ΔΙΙΚΑΙΟΠΌΟΛΙῚΣ 

ς ΘΑ , ἈΝ ΩὙ , ᾽ς ΄ 

ὡς ὀξὺ πρὸς τὰς ἰσχάδας κεχράγατε. 
2 ΄ ν -» ΄, 

ἔνέγχάτω τις ἔνδοϑεν τῶν ἰσχάδων 
Ξ Ν 5 ᾿ , ΕΝ ὙΠ Ἂν. «κα ΔΙΚ. τί δαί; σύκα τρώγοις ἂν αὐτός; ΚΟ. κοὶ κοΐ, 

91 
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19 

800 

800 

908 
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τοῖς χοιριδίοισιν. ἄρα τρώξονται; βαβαί, 
οἷον δοθιάζουο᾽ ὦ πολυτίμηϑ' Ἡράλχλεις. 
ποδαπὰ τὰ χοιρί᾽; ὡς Τραγασαῖα φαίνεται. 

ΜΕΓΑΡΕΥΣ 
ἀλλ οὔτι πάσας χατέτραγον τὰς ἰσχάδας. 

810 ἐγὼ γὰρ αὐτᾶν τάνδε μίαν ἀνειλόμαν. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΔῚΣ 

γὴ τὸν Ζέ᾽ ἀστείω γε τὼ βοσχήματε" 
πόσου πρίωμαί σοι τὰ χοιρίδια; λέγε. 

ΜΕΓΑΡΕΥ͂Σ 
τὸ μὲν ἅτερον τούτων σχορόδων τροτπταλίδος, 
τὸ δ᾽ ἅτερον, αἱ λῆς, χοίνικος μόνας ἁλῶν. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
2 ᾿ 3 -» 

810 ὠνήσομαί σοι" ττερίμεν᾽ αὐτοῦ. 
ΜΕΓΑΡΕΥ͂Σ ι 

ταῦτα δή. 
ς -. 23 - » - ᾿Ὶ 2 .] 

Ἑρμᾷ ᾿μπολαῖε τὰν γυναῖχα τὰν ἐμὰν 
[42 " π) 2 -" , 

οὕτω (ὦ ἀποδόσϑαι τάν τ᾽ ἐμωυτῶ ματέρα. 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 

ὠνϑρωπε ποδαπός; 
ΜΕΓΑΡΕΥ͂Σ 

, 

χοιροπώλας μεγαριχός. 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 

Ἁ ’ὔ ,ὕ 3 ᾿ , λ τὰ χοιρίδια τοίνυν ἐγὼ φαίνω ταδὶ 
820 σολέμια χαὶ σέ. 

ΜΕΓΑΡΕΥΣ 
ὩΣ ΝᾺ - 3 σ , 

τοῦτ᾽ ἐχεῖν, ἵχει πάλιν 
«“ «ς ν - - δι , 

ὕϑεγττερ ἁρχὰ τῶν χαχῶν ἁμῖν ἔφυ. 
ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 

΄, ἌΣ " , χλάων μεγαριεῖς. οὐχ ἀφήσεις τὸν σάχον; 
ΜΕΓΑΡΕΥ͂Σ 

“Ἰικαιόττολι “ικαιόττολι φαντάδδομαι. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

ς .: - , , , ᾽ ὑπὸ τοῦ; τίς ὃ φαίνων σ᾽ ἐστίν; ἀγορανόμοι, 
820 τοὺς συχοφάντας οὐ ϑύραϊζ᾽ ἐξείρξετε; 

τί δὴ παϑὼν φαίνεις ἄνευ ϑρυαλλίδος; 

ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣ 
ΒΝ] Ἂ - Ἀ 

οὐ γὰρ φαγῶ τοὺς πολεμίους; 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙῚΣ Ἶ - 

χλάων γε σὺ, 
᾿] 2 ; ’ ΄ 

ει μὴ “τέρωσε συχοφαντήσεις τρέχων. 
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ΜΕΓΑΡΕΥ͂Σ 
γὰ Ἁ δὴ 5] - 252αἱ , α ἘῸ 5 Υ 

οἷον τὸ χαχον ἕν ταῖς ϑαναις τοῦτ ἕνι. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
΄ , η ": ν ῃ 2 , 

ϑάρρει Μεγαρίχ᾽ " ἀλλ ἧς τὰ χοιρίδι ἀπέδου 880 
οι ΝῪ ΑΥ Ν ΄ Ἁ Ἁ [4ὲ 

τιμῆς, λαβὲ ταυτὶ τὰ σχόροδα χαὶ τοὺς ἅλας, 
Ἁ - ΄ 2 

χαὶ χαῖρε πόλλ. 
ΜΕΓΑΡΕΥΣ 

2.22. δ ς 2 2 ΄ 

ἀλλ ἁμὶν οὐχ ἐπιχώριον. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΔΛῚΙΣ 

, .,Ν ΄ 2 7 

πολυπραγμοσύνη νυν ἕς χεφαλὴν τράποιτ᾽ ἕμοί. 
ΜΕΓΑΡΕΥ͂Σ 

ὦ χοιρίδια πειρῆσϑε χἄνις τῶ πατρὸς 
παίειν ἐφ᾽ ἁλὶ τὰν μᾶδδαν, αἴχα τις διδῷ. 880 

ΧΟΡΟΣ 
2 ν Ὁ,» ΕΣ 2 3 ΤΣ , εὐδαιμονεῖ γ᾽ ἄνϑρωπος. οὐχ ἤχουσας οἵ προβαίνει 
Ἁ - - η ᾿, ᾿ψ' δὰ (Ὁ Ἀ 

τὸ πρᾶγμα τοῦ βουλεύματος; καρπώσεται γὰρ ἀνὴρ 
2 - ΄, 

ἐν τἀγορᾷ χαϑήμενος" 
ΒΡ) , ᾽, χᾶν εἰσίῃ τις Κτησίας 

ΒᾺ. ΄ 2} 2 

ἢ συχοφάντης ἄλλος, οἱ- 840 

μώζων χκαϑεδεῖται" 
2. τὉ 5) ἡ ᾽ , ς - - Ἂ 

οὐδ᾽ ἄλλος ανϑοώπων υὑποιψωνῶν σὲ πημανγεῖ τι 
δα τα , ᾿" 2 ΄, 

οὐδ᾽ ἐναπομόρξεται Πρέπις τὴν εὐρυπρωχτίαν σοι, 
2 μρ τ 

οὐδ᾽ ὠστιεῖ Κλεωνύμῳ" 
χλαῖναν δ᾽ ἔχων φανὴν δίει 840 

2 4 '» 2 " , 

χοῦ ξυντυχών ο᾽ Ὑπέρβολος 
δικῶν ἀνατιλήσει" 
“5 χ 3) Ἄ - ΄ , "» 

οὐδ᾽ ἐντυχὼν ἐν τἀγορᾷ πρύσεισί σοι βαδίζων 
Κρατῖνος αὖ χεχαρμένος μοιχὸν μιᾷ μαχαίρᾳ, 
ς ΄ 3 ΄, 

0 πτιεριττόνηρος “ρτέμων, 800 
ς ι , κ ΄ 

ὃ ταχὺς ἄγαν τὴν μουσιχήν, 
ὄξων χαχὺὸν τῶν μασχαλῶν 
σεατρὸς Τραγασαίου" 

3.99) ΕΥ̓ ΕΥ̓ ΄ ͵ ς ΄ 

οὐδ᾽ αὐϑις αὐ σὲ σχώψεται Παύσων ὃ παμπόνηρος 
΄, , ἌΝ ΟΣ 2 - γσ' , , 

“Ἰυσίστρατός τ᾽ ἐν τἀγορᾷ, Χολαργέων ὄνειδος, 
ὃ περιαλουργὸς τοῖς χαχοῖς, 
ῥιγῶν τε καὶ πεινῶν ἀεὶ 

ἘΠΕ ΡΣ , ἘΝ ὑπ Ἐν, γιλεῖν ἢ τριάχονϑ᾽ ἡμέρας 
τοῦ μηνὸς ἑχάστου. 
Αὐϊδιορ)ιαπὶς υοἱ. 1. ἕξ 

ο» οι ὧι 
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ΒΟΙΩΤΟΣ 

800 ἔττω Ἡραχλῆς ἔχαμόν γα τὰν τύλαν χαχῶς" 
χατάϑου τὺ τὰν γλάχων᾽ ἀτρέμας ᾿Ισμηνία" 
ὑμὲς δ᾽ ὅσοι Θείβαϑεν αὐληταὶ πάρα 
τοῖς ὀστίνοις φυσῆτε τὸν τπτρωχτὸν χυνός. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΔΙΣ 
σιαῦ᾽ ἐς χόραχας. οἱ σφῆχες οὐχ ἀπὸ τῶν ϑυρῶν; 

805 πόϑεν προσέπτανϑ' οἵ χαχῶς ἀπολούμενοι 
ἐπὶ τὴν ϑύραν μοι Χαιριδῆς βαμβαύλιοι; 

ΒΟΙΩΤΟΣ 
γεὶ τὸν Ἰόλαον ἐπεχαρίξα μώ ξένε" 
Θείβαϑι γὰρ φυσᾶντες ἐξόπισϑέ μου 
τἄνϑεια τᾶς γλάχωνος ἀττέχιξαν χαμαί. 

8170. ἀλλ εἴ τι βούλει, πρίασο τῶν ἐγὼ φέρω 
τῶν ὀρταλίχων ἢ τῶν τετρατιτερυλλίδων. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
ὦ χαῖρε κολλιχοφάγε Βοιωτίδιον. 
τί φέρεις; 

ν ΒΟΙΩΤΟΣ 

ὅσ᾽ ἐστὶν ἀγαϑὰ Βοιωτοῖς ἁπλῶς, 
ὀρίγανον γλαχὼ τιάϑως ϑρυαλλίδας 

5150 γάσσας χολοιὼς ἀτταγᾶς φαλαρίδας 
τροχίλως χολύμβως. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ 
ὡσπερεὶ χειμιὼν ἄρα 

2 ᾿ ν 

ὀρνιϑίας ἐς τὴν ἀγορὰν ἐλήλυϑας. 
ΒΟΙΩΤΟΣ 

ν , - 9 9 

χαὶ μὰν φέρω χᾶνας λαγὼς ἀλώπεχας 

σχάλοπας ἐχίνως αἰελούρως πιχτίδας 

880 ἰχτίδας ἐνύδριας ἐγχέλιας κωπαΐδας. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ 

Ἵν; , 5 , 2 ΄ , 
ὦ τερτινότατον σὺ τέμαχος ἀνϑρώποις φέρων, 
δός μοι προσειπεῖν, εἰ φέρεις τὰς ἐγχέλεις. 

ΒΟΙΩΤΟΣ 
πρέσβειρα σπιεντήχοντα χωϊτάδων κορᾶν, 
ἐχβαϑιὲ τεῖδε χὴ πιχάριτται τῷ ξένῳ. 

ἔ ΔΙΚΑΙΟΠΌΛΙΣ 
ὦ φιλτάτη σὺ καὶ πάλαι ττοϑουμένη, 
ἤλϑες ποϑεινὴ μὲν τρυγῳδιχοῖς χοροῖς, 
φίλη δὲ Μορύχῳ. δμῶες ἐξενέγχατε 

Ωρ [σ2 σ' 
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ΑΧΑΡΝΗΣ 1}, 

ὴν ἐσχάραν μοι δεῦρο χαὶ τὴν διπίδα τὴν ἐσχάραν ͵ 00 χαὶ τὴν ὁ - 
΄, » ᾿- " ΦΕΥ, 2} 

σχέψασϑε παῖδες τὴν ἀρίστην ἔγχελυν, 
ἤχουσαν ἕχτῳ μόλις ἔτει πτοϑουμένην" 890 

΄ 2 : ΠΕΡῚ Υ ΄ ρον ΣΙ ΟΕ. ; 

προσείπτατ᾽ αὐτὴν ὦ τέχν᾽" ἄνϑραχας δ᾽ ἐγὼ 
ὑμῖν παρέξω τῆσδε τῆς ξένης χάριν. 
γλ} "7 2 2 ΑΝ δὲ Α . 9 Ἂ 

ἀλλ᾽ ἔσφερ᾽ αὑτήν" μηδὲ γὰρ ϑανών ποτε 
σοῦ χωρὶς εἴην ἑντετευτλιδωμένης. 

ΒΟΙΩΤΟΣ 
2 ᾿ Χ Ἂς - - ΄, Ψ 

ἐμοὶ δὲ τιμὰ τᾶσδε πᾷ γενήσεται; 89ὅ 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

ἀγορᾶς τέλος ταύτην γέ που δώσεις ἐμοί" 
ΠΕ Ἂ; - ΡΣ , 
ἀλλ᾽ εἴ τι πωλεῖς τῶνδε τῶν ἄλλων λέγε. 

ΒΟΙΩΤῸΣ 
ἱώγγα ταῦτα πάντα. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΔΛῚΣ 
φέρε πόσου λέγεις; 

ΒᾺ ,} ὦ 2. ἘΦ , 3, 5 δὰ ΤῸΝ 2): 

ἢ φορτί᾽ ἕτερ᾽ ἐνθένδ᾽ ἐχεῖσ᾽ ἄξεις; 
ΒΟΙΩΤΟΣ 

ὁ ἣν 

ἰὼν 
[4 5 Δ; ᾿- ΄ ΡΞ ν ΄, 

ὁ τιν ἐν ϑάναις, ἕν Βοιωτοῖσιν δὲ μή. 900 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΔῚΣ 

9 ΄ ρ᾽ ΔΘ] ΓΞ , Ν 

ἀφύας ἀρ ἀξεις πριάμενος φαληριχὰς 
ΡΒ} , 

ἢ χέραμον. 
ΒΟΙΩΤΟΣ 

2 ΄ ΒᾺ ἿᾺ ΦηΉΞ Ὑ 3.5 - 

ἁφύας ἢ χέραμον; ἀλλ ἕντ᾽ ἐχεῖ" 
23ηη2) ὦ ΟΣ ΓΑ ΨΩ - 2 3 ΄ 
ἀλλ ὃ τι παρ ἁμῖν μή στι, τᾷδε δ᾽ αὖ πολύ. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
ΘΕῸΣ , ΄ - 
ἐγῷῴδα τοίνυν᾽ συχοφάντην ἔξαγε. 

ΒΟΙΩΤΟΣ 
λάβοιμι μέντἂν κέρδος ἀγαγὼν χαὶ πολύ, 
ἅπτερ πέίϑαχον ἀλιτρίας ττολλᾶς τελέων. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
χ ᾿" »: ς οι , » - χαὶ μὴν ὁδὲ Νίχλαρχος ἔρχεται φανῶν. 

ΒΟΙΘΤΟΣ 
μιχχὸς γα μᾶχος οὗτος. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
2 ,)2 ὦ ΄ 

αλλ ἅπαν χαχόν. 
ΝΊΚΑΡΧΟΣ 

ταυτὶ τίνος τὰ φορτί᾽ ἐστί; 910 

- ὃ 3 ’ τ ᾿ ᾿ 

ὥσπερ κέραμον ἐνδησάμενος. ΒΟΙ. ψεὲ τὼ ϑιὼ 905 
98 
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ΒΟΙΩΤΟΣ 
πὰ δ, δ ὙΝ 

τῶδ ἐμὰ 
Θείβαϑεν ἴττω 4Δεὺς. 

ΝΙΚΑΡΧΟΣ 
Ρ] 5 ᾿ ςφι ἐγὼ τοίνυν ὁδὲὴ 

φαίνω πολέμια ταῦτα. 
ΒΟΙΩΤΟΣ 

’, Ψ ᾿ Ἁ 

«τί δὲ χαχὸν παϑὼν 
’ , ν , 

ὀρναπετίοισι σπτόλεμον ἤρα χαὶ μάχαν; 
ΝΊΚΑΡΧΟΣ 

χαὶ σέ γε φανῶ πρὸς τοῖσδε. 
ΒΟΙΏΤΟΣ 

2 ᾽, τί ἀδιχείμενος; 
ΚΊΚΑΡΧΟΣ 

ἐγὼ φράσω σοι τῶν περιεστώτων χάριν. 
ἐχ τῶν πολεμίων εἰσάγεις ϑρυαλλίδα. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙῚΣ 
ἔπειτα φαίνεις δῆτα διὰ ϑρυαλλίδα; 

ΝΙΚΑΡΧΟΣ 
“ ν ΕἸ ΄ ΡῚ ν ΄ 

αὕτη γὰρ ἐμπρήσειεν ἂν τὸ νεώριον. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

΄ { , », 5 , ΄ 
γεώριον ϑρυαλλίς; οἴμοι" τίνι τρόπῳ; 

ΝΙΚΑΡΧΟΣ 
, ὯΠΝ τορος, , πάρ , 
ἐνϑεῖς ἂν ἕς τίφην ἀνὴρ Βοιώτιος 
«“ ΡΒ} 2 , 3 } ΄ 

ἅψας ἂν ἐσπέμψειεν ὃς τὸ νεώριον 
7 ῈἊῈΦ ’ , Φ ’ , 

δ ὑδρορρόας, βορέαν ἑπιτηρήσας μέγαν. 
ῃ ζῴῳ “ -» . - “ -: 

χεἴπερ λάβοιτο τῶν νεῶν τὸ ττῦρ ἅπαξ, 
- 2. »Ὰ 3 ΄ 

σελαγοῖντ᾽ ἂν εὐϑύς. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΔΙΣ 

- ΄, 2 

ὦ χάχιστ᾽ ἀπολούμενε, 
- 32.ϑ»ωᾷἊὰ ς Σ ᾿ ᾿ ᾽ὔ σελαγοῖντ᾽ ἂν ὑπὸ τίφης τε καὶ ϑρυαλλίδος; 

ΝΊΚΑΡΧΟΣ 
Α 

μαρτύυρομαι. 
ΔΙΚΑΙΌΠΟΛΙΣ 

ξυλλάμβαν᾽ αὐτοῦ τὸ στόμα" 
“Α , 2 3. Ν ΕῚ ’ , δός μοι φορυτόν, ἵν᾿ αὐτὸν ἐνδήσας φέρω. 

ΧΟΡῸΣ 
» ς γε ἡ "ὴ - 
ἔνδησον ὠ βέλτιστε τῷ 
ξένῳ χαλῶς τὴν ἐμπολὴν 

929 --- 939 ---940.--ὃ251 

Ὁ ᾽ “ ᾿ - 

ὥσπερ κέραμον, ἵνα μὴ καταγῇ φορούμενος. 



ΑΧΑΡΝΗΣ Ἔν 
΄“ ΄“ 

οὕτως ὅπως 
ἂν μὴ φέρων χατάξη. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΔῚΣ 
΄ κὰν ἘΕΝ ΄ 

ἐμοὶ μελήσει ταῦτ᾽, ἐπεί 
ἊΝ - , Χ 

τοι χαὶ ψοφεῖ λάλον τι καὶ 
σπυρορραγὲς 
χάλλως ϑεοῖσιν ἐχϑρόν. 

ΧΟΡΟΣ 
΄ , 3 Ψ - Ξ 

τί χορησεται στὸν αὐτῷ; 990 

ΔΙΚΑΙΟΠΌΛΙΣ ἢ 
Γι ’ 

σιάγχρηστον ἄγγος ἔσται, 
χρατὴρ χαχῶν, τριπτὴρ διχῶν, 
φαίνειν ὑπευϑύνους λυχνοῦ- 
χΟδ χαὶ ἄυλιξι. 0: 

χαὶ πιράγματ᾽ ἐγκυχᾶσϑαι. 
ΧΟΡῸΣ 

- 2. δὶ , 2 
πῶς δ᾽ ἂν πεποιϑοίη τις ἀγ- 9.10 
γείῳ τοιούτῳ χρώμενος 
χατ᾽ οἰχίαν 

, 2. 2 ὅς - 

τοσόνδ᾽ ἀεὶ ψοφοῦντι; 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ 

2 ΄ 2 ΕΜ; ἘΞ Τ᾿ 
ἰσχυρὸν ἔστιν ὠγαϑ', ὡστ 

Χ , οὐχ ἂν χαταγείη ποτ᾽, εἴ- 
στξρ ἔχ ποδῶν 
κατωχάρα χρέμαιτο. 940 

ΧΟΡῸΣ 
ΥΥ - 2 

ἤδη καλῶς ἔχει σοι. 
ΒΟΙΩΤΟΣ 

μέλλω γέ τοι ϑερίδδεν. 
ΧΟΡῸΣ 

ἀλλ ὦ ξένων βέλτιστε σὺ 
ϑέριζε καὶ τοῦτον λαβὼν 

, ἌΣ ἢ 5 ᾿ , 

σιρόσβαλλ ὁποι βούλει φέρων 900 
πρὸς σπιάντα συχοφάντην. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
, »Ρ' , , - 2 ’ 

μόλις γ᾽ ἐνέδησα τὸν χαχῶς ἀπολούμενον. 

αἴρου λαβὼν τὸν χέραμον ὦ Βοιώτιε. 
ΒΟΙΩΤΟΣ 

ς ’ Ἁ Ἄ. Θὲ. 3 ’ὔ 

ὑπόχυπτε τὰν τύλαν ἰὼν Ἰσμήνιχε. 
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ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ 
΄ ’ ν 2 ΄ 

φῦ χώπως χατοίσεις αὐτὸν εὐλαβούμενος. 

900 

9θῦ 

910 

980 

΄ ᾿" 2} 2 φν ς ΄, 23ηῚ3 ὦ - 

πάντως μὲν οἴσεις οὐδὲν ὑγιές, ἀλλ΄ ὅμως 
- ΄ ’ ᾿ , 

χἂν τοῦτο χερδάνῃς ἄγων τὸ φορτίον, 
΄ “- Ρ] [4 

εὐδαιμονήσεις συκοφαντῶν γ᾽ οὔνεχα. 
ΘΕΡΑΠΩΝ ΛΑΜΑΧΟΥ͂ 

“Πιχαιόπτολι. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ 

τί ἔστι; τί με βωστρεῖς; 
ΘΕΡΑΠΩΝ " 

0 τι; 
- ΒΡ, ’ , ᾿ - 

ἐχέλευε “Πάμαχός σε ταυτησὶ δραχμῆς 

ἐς τοὺς χύας αὑτῷ μεταδοῦναι τῶν κιχλῶν, 
- - » τῶν ΄ “92 ν᾽ η 

τριῶν δραχμῶν δ᾽ ἐχέλευε χωπᾷϑδ᾽ ἔγχελυν. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

ς τς Ξε ΄ . } 

ὃ ποῖος οὗτος “άμαχος τὴν ἔγχελυν; 
ΘΕΡΑΠΟΝ 

ς ΄ ς ΄ ει " ΄ 

ὃ δεινός, ὃ ταλαύρινος, ὃς τὴν γοργόνα 
πάλλει χραδαίνων τρεῖς χατασχίους λόφους. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
2 ΡῚ " ») ΕῚ ’ , ν ΡῚ , ᾿ 

οὐχ ἂν μὰ “1 εἰ δοίη γέ μοι τὴν ἀσπίδα 
2 2 Ἀ ΄ . , 

ἀλλ ἐπὶ ταρίχει τοὺς λόφους χραδαινέτω" 
2 - ] η ᾽, 29 ΄ - 

ἢν δ᾽ ἀπολιγαίνῃ, τοὺς ἀγορανόμους καλῶ. 
2 ν ", - ΄, . 4 ᾿ ᾿ 

ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτῷ τόδε λαβὼν τὸ φορτίον 
εἴσειμἦ ὑπταὶ πττερύγων χιχλᾶν χαὶ κοιμίχων. 

ΧΟΡΟΣ 
ΕΥ̓ 3 - - » ΄, " , 2 " ς ᾿ 

εἶδες ὦ εἶδες ὦ πᾶσα πόλι τὸν φρόνιμον ἄνδρα τὸν ὑπέρ- 
σοφον, 

9 , , , - 

οἵ ἔχει σπεισάμενος ἐμποριχὰ χρήματα διειιττολᾶν, 
τ ν ’ὔ ΄ ν ΕΙ ὧν τὰ μὲν ἐν οἰχίᾳ χρήσιμα, τὰ δ᾽ αὖ πρέπει χλιαρὰ 

χατεσϑίειν. 
2 , , τὰ " » ᾿ "" 

αὐτόματα πάντ᾽ ἀγαϑὰ τῷδέ γε πορίζεται. 
2 ΄  ΄͵ ΄ , , 

οὐδέποτ᾽ ἐγὼ Πόλεμον οἴχαδ᾽ ὑποδέξομαι, 
"δὲ “Μ.» , " ς ’ ΒΩ 

οὐδὲ παρ᾽ ἐμοί ποτε τὸν “Ιρμόδιον ᾷσεται 
υ , ς΄ 

ξυγχαταχλενείς, ὅτι τταροινιχὸς ἀνὴρ ἔφυ, 
“ ] Ἁ ’ έν. ΄ , ΄ 

ὁστις ἐπὶ ττάντ᾽ ἀγάϑ᾽ ἔχοντας ἐπιχωμάσας 
ΕῚ ’ ΄, ᾿ ,᾿ ΄ 

εἰργάσατο πάντα χαχά, χἀνέτρεπε χἀξέχει 
1 , , η ’ 

χαμάχετο χαὶ τιροσέτι πιολλὰ προχαλουμένου 

911 ---987 --- 988 ---999 
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΄,΄ ’, 5) - 

ἱγεῖνε χατάχεισο λαβὲ τήνδε φιλοτησίαν 980 
΄ ε - 2 - ΄ 

τὰς χάραχας ἥπτε πολὺ μᾶλλον ἕν τῷ πυρί, 
ὌΝ “- ΄ὔ ἘΣ -“ 2 , ἐξέχει ϑ᾽ ἡμῶν βίᾳ τὸν οἶνον ἐκ τῶν ἀμττέλων. 

΄, λ “- ενοον ταί τὶ ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἅμα καὶ μεγάλα δὴ φρονεῖ, 988 
» Υ ΓΞ ᾿ ΞΞ- , ν ν . - - 

τοῦ βίου δ᾽ ἐξέβαλε δεῖγμα τάδε τὰ πτερὰ πρὸ τῶν ϑυρῶν. 
ὦ Κύπριδι τῇ καλῇ καὶ Χάρισι ταῖς φίλαις ξύντροφε “ιαλλαγή, 
ς ν » ν ΤᾺ ΨΗΣ ἘΣ ,ὔ 

ὡς χαλὸν ἔχουσα τὸ πρόσωπον ἀρ ἑλάνϑανες. 990 
πα ὉΝ ᾿Ξ ἃ κι ΄ 27. Σ ΄ ὭΣ πῶς ἂν ἐμὲ χαὶ σέ τις Ἔρως ξυναγάγοι λαβών, 

“ Ὁ ΄ , ΄ὕ 2 ΄ 

ὡσττερ ὃ γεγραμμένος ἔχων στέφανον ἀνϑέμων. 
ἢ πάνυ γεφόντιον ἴσως νενόμιχάς μὲ σύ; 
Ἅ τη. 2 ᾿ , πὶ Ὁ, ὋΝ οὗ Ἔν: 
ἀλλά σε λαβὼν τρία δοχῶ γ᾽ ἂν ἔτι προσβαλεῖν 

πρῶτα μὲν ἂν ἀμπελίδος ὄρχον ἐλάσαι μαχρόν, 990 
εἶτα παρὰ τόνδε νέα μοσχίδια συχίδων, 

}: ΄ ΄, , ς ΄ ςς», χαὶ τὸ τρίτον ἡμερίδος ὄρχον, ὃ γέρων ὅδί, 
Ι , - ΄“ ’, 

χαὶ περὶ τὸ χωρίον ἐλᾷδας ἅπαν ἕν χύχλῳ, 
“ 29. 3) ΄ ΧΡ. Ὁ ἈΡΘΡῚ 2 “ 3 δὲ - ΄ ὡστ᾽ ἀλείφεσϑαί σ᾽ ἀπ᾿ αὐτῶν χἀμὲ ταῖς νουμηνίαις. 

ΚΗΡΥΞ 
2 ΄ ὌΝ ᾿ » ΄ ᾿) ΄ 

ἀχούετε λεῴ" χατὰ τὰ πάτρια τοὺς χόας 1000 
᾿, ς Ν - ,. Φ ᾽ν 

σίνειν ὑπτὸ τῆς σάλπιγγος" ὃς δ᾽ ἂν ἐχπίῃ 
΄ Ξ᾿ - ΄ 

πρώτιστος, ἀσχὸν Κτησιφῶντος λήψεται. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙῚΣ 

5: ῳ ΕΥ̓ - 2 
ὦ παῖδες ὦ γυναῖχες οὐχ ἠχούσατε; 
τί δρᾶτε; τοῦ χήρυχος οὐχ ἀχούετε; 
2 ΄ γ - , ΄ ἋΞ ἀναβράττετ᾽ ἐξοπτᾶτε τρέπετ᾽ ἀφέλχετε 1000 
ΑΥ -» ,ὕ ἐς , 

τὰ λαγῷα ταχέως, τοὺς στεφάνους ἀνείρετε. 
᾿ ΓᾺ ΤΥ γι ᾽, δ ,ὔ φέρε τοὺς ὀβελίσχους, ἵν ἀναπείρω τὰς χίχλας. 

᾿ ἣ ΧΟΡῸΣ 
ζηλῶ σε τῆς εὐβουλίας, 

μᾶλλον δὲ τῆς εὐωχίας 
»" ς - ΄ 

ἄνϑρωπε τῆς παρούσης. 1010 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

΄, των ΩΝ ΞἋ ᾿ " ΓΕ γ ΄ 5} Ὁ 

τέ δῆτ᾽ ἐπειδὰν τὰς κίχλας ὀπτωμένας ἴδητε; 
ΧΟΡῸΣ 

οἰμαί σε χαὶ τοῦτ᾽ εὖ λέγειν. 
ΔΙΚΑΙΟΠΌΛΙΣ 

Ἁ - τ ’ 

τὸ πῦρ ὑποσχαλευξ. 
{ ; ΧΟΡῸΣ 
ἤχουσας ὡς μαγειριχῶς 1010 

1008 ---1017--ΞΞ 1097---1040 
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χομινῶς τε χαὶ δειπνητιχῶς 
αὑτῷ διαχογεῖται; 

ΓΕΩΡΓῸΣ 
οἴμαι τάλας. 

ΔΙΚΑΙΟΠΌΛΙΣ 
ὠ Ἡράλλεις τίς οὑτοσί; 

ΓΕΩΡΓῸΣ 
ρον, , 

ἀνὴρ χαχοδαίμων. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
χατὰ σεαυτόν νυν τρέττον. 
ΓΕΩΡΓῸΣ 

ὁ φίλτατε, σπονδαὶ γάρ εἰσι σοὶ μόνῳ, 
μέτρησον εἰρήνης τί μοι, κἂν πέντ᾽ ἔτη. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
΄ 23. »») 

τί δ᾽ ἔπαϑες; 
ΓΕΩΡΓΟΣ 

2 ᾽, 2 , Α » 
ἐπετρίβην ἀπολέσας τῶ βόε. 

: ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
ποϑεν; 

ΓΕΩΡΓῸΣ 
ἜΝ τν -- , 5 
απὸ Φυλῆς ἔλαβον οἱ Βοιώτιοι. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
ὦ τρισχαχόδαιμον εἶτα λευχὸν ἀμπέχει; 

ΓΕΈΩΡΓΟΣ 
᾿" - , Ἁ ,), ὦ 3. 5 , χαὶ ταῦτα μέντοι νὴ “10 ὥπερ μ' ἐτρεφέτην 

ἐν σπιᾶσι βολίτοις. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
εἶτα νυνὶ τοῦ δέει; 

ΤΈΩΡΓΟΣ 
2 , 2 Ἀ , Ἀ , 

ἀπόλωλα τὠωφϑαλμὼ δακρύων τὼ βόε. 
2 2 , 7 ἀλλ᾽ εἴ τι χήδει Ζερχέτου Φυλασίου, 
ς , ὥ ὟΨ ΕῚ " ᾿ 
ὑττάλειψον εἰρήνῃ μὲ τὠφϑαλμὼ ταχύ. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ 
9 4). 5 2. ἘΣ 2 ΄ , 
ἀλλ ὦ πονήρ᾽ οὐ δημοσιεύων τυγχάνω. 

ΓΕΩΡΓῸΣ 
Ω) 5 - 3 , ᾿ ν ’ 

ἰϑ' ἀντιβολῶ σ᾽, ἢν πως χομίσωμαι τὼ βόε. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

2 2} 2 » - 3 οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ χλᾶε πρὸς τοὺς Πιττάλου. 
ΤΈΘΡΓΟΣ 

σὺ δ᾽ ἀλλά μοι σταλαγμὸν εἰρήνης ἕνα 
ἐς τὸν χαλαμίσχον ἐνστάλαξον τουτονί... 

ΔΙΚΑΙΌΠΟΛΙΣ 
οὐδ᾽ ἂν στριβιλικίγξ" ἀλλ ἀπιὼν οἴμωζέ ποι. 
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ΓΕΩΡΓΟΣ 
οἴμοι καχοδαίμων τοῖν γεωργοῖν βοιδίοιν. 

ΧΟΡῸΣ 
ἁνὴρ ἐνηύρηχέν τι ταῖς 
σπονδαῖσιν ἡδύ, κοὐχ ἔοι- 
χεν οὐδενὶ μεταδώσειν. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙῚΣ 
χατάχει σὺ τῆς χορδῆς τὸ μέλι. τὰς σηπίας στάϑευξε. 1040 

ΧΟΡΟΣ 
ἤχουσας ὀρϑιασμάτων; 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
ὀπτᾶτε τἀγχέλεια. 

ΧΟΡΟΣ 
ἀποχτενεῖς λιμῷ ᾽μὲ χαὶ 
τοὺς γείτονας χνίσῃ τε χαὶ 1045 

φωνῇ τοιαῦτα λάσχων. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

ὀπτᾶτε ταυτὶ χαὶ καλῶς ξανϑίζετε. 
ΠΑΡΑΝΥ͂ΜΦΟΣ 

Δικαιόπολι Δικαιόπολι. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

τίς οὑτοσί; 
ΠΑΡΑΝΥ͂ΜΦΟΣ 

ἔπεμψέ τίς σοι νυμφίος ταυτὶ χρέα 
ἐχ τῶν γάμων. 1050 

ΔΙΚΑΙΟΠΌΛΙΣ 
χαλῶς γε ποιῶν ὕστις ἢν. 

ΠΑΡΑΝΥ͂ΜΦΟΣ 
, Ρ] ΄ - - , ἐχέλευε δ᾽ ἐγχέαι σε τῶν χρεῶν χάριν, 

ἵνα μὴ στρατεύοιτ᾽ ἀλλὰ βινοίη μένων, 
2 » 2 ΄, ΄ Ω "Ὶ ΄, [4 

ἐς τὸν ἀλάβαστον χύαϑον εἰρήνης ἕνα. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ 

2 , 3.3 ’ Ν Ω Ἀ , ΑῚ 

αἸτόφερ ἀπόφερε τὰ χρέα χαὶ μή μοι δίδου, 
ς 2 δ 2 , , τς ὡς οὐχ ἂν ἐγχέαιμι χιλίων δραχμῶν. ἸοΟδῦ 
᾿ς 2 ς ΄, ᾿ 

αλλ αὑτηὶ τίς ἔστιν; 
ΠΑΡΑΝΥ͂ΜΦΟΣ 

ς ΄ 

ἢ νυμφεύτρια 
δεῖται σπταρὰ τῆς νύμφης τι σοὶ λέξαι μόνῳ. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ 
, ᾿ , ν,.ὴ»ἤ ς - ἘῚ 

φέρε δὴ τί σὺ λέγεις; ὡς γελοῖον ὦ ϑεοὶ 
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τὸ δέημια τῆς νύμφης ὃ δεῖταί μου σφόδρα, 
1060 ὕπως ἂν οἰχουρῇ τὸ πέος τοῦ νυμφίου. 

φέρε δεῦρο τὰς σπονδάς, ἵν᾿ αὐτῇ δῶ μόνῃ, 

ὁτιὴ γυνή ᾽στι τοῦ πολέμου τ᾽ οὐχ αἰτία. 
ὕπεχ ὧδε δεῦρο τοὐξάλειπτρον ὦ γύναι. 

τοῦ ὅταν στρατιώτας χαταλέχωσι, τουτῳὶ 
γύχτωρ ἀλειφέτω τὸ πέος τοῦ νυμφίου. 
ἀπόφερε τὰς σπονδάς. φέρε τὴν οἰνήρυσιν, 
ἕν᾿ οἶνον ἐγχέω λαβὼν ἐς τοὺς χόας. 

ΧΟΡΟΣ 
χαὶ μὴν ὅδί τις τὰς ὀφρῦς ἀνεστταχὼς 

010 ὥσπερ τι δεινὸν ἀγγελῶν ἐπείγεται. 
ΚΗΡΥΞ 

ἰὼ πόνοι τε χαὶ μάχαι χαὶ “άμαχοι. 
ΛΆΜΑΧΟΣ 

τίς ἀμφὶ χαλχοφάλαρα δώματα χτυττεῖ; 
ΚΗΡΥΞ 

ἰέναι σ᾽ ἐχέλευον οἱ στρατηγοὶ τήμερον 
ταχέως λαβόντα τοὺς λόχους καὶ τοὺς λόφους" 

10Τῦ χἄπειτα τηρεῖν νιφόμενον τὰς ἐσβολάς. 
Γα ν ν ΄ ᾿ Η͂ ᾿΄ ἊΨ « ᾿ 

ὑπὸ τοὺς χόας γὰρ χαὶ χύτρους αὐτοῖσί τις 
ἤγγειλε λῃστὰς ἐμβαλεῖν βοιωτίους. 

ΛΆΜΑΧΟΣ 
οὴς Ἁ Ὶ ᾿ δ. ᾿ ἰὼ στρατηγοὶ τιλείονες ἢ βελτίονες. 

2 » ἣν --- ᾿ ΄ 

οὐ δεινὰ μὴ ᾿ξεῖναί μὲ μηδ᾽ ἑορτάσαι; 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

1080 ἰὼ στράτευμα πολεμολαμαχαϊχόν. 
ΛΑΜΑΧΟΣ 

2 ᾿ - 2 , οἴμοι χκαχοδαίμων χαταγελᾷς ἤδη σύ μου. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

βούλει μάχεσϑαι Γηρυόνῃ τετραπτίλῳ; 
᾿ ΛΆΜΑΧΟΣ 

αἰαῖ 

οἵαν ὃ κήρυξ ἀγγελίαν ἤγγειλέ μοι. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

αἰαῖ τίνα δ᾽ αὖ μοι προστρέχει τις ἀγγελῶν; 
ΚΗΡΥΞ 

το8ῦ “Πχαιύπτολι. 

ΠΗ 7 δ 2,26 Τ δ᾽ . δα, ἐμὰν , ᾽ τ004 οἶσϑ' ὡς ποιεῖτε τοῦτο; τῇ νύμφη φράσον, 
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ΔΙΚΑΙΟΠΌΛΙΣ 
τί ἔστιν; 

ΚΗΡΥΞ 
ἐχοὶ δεῖπνον ταχὺ 

βάδιζε τὴν κίστην λαβὼν χαὶ τὸν χόα. 
ὃ τοῦ Διονύσου γάρ σ᾽ ἱερεὺς μεταπέμπεται. 
ἀλλ᾽ ἐγκόνει" δειπνεῖν καταχωλύεις πάλαι. 
τὰ δ᾽ ἄλλα πάντ᾽ ἐστὶν παρεσχευασμένα, 
χλῖναι τράττεζαι τεροσχεφάλαια στρώματα 1090 

στέφανοι μύρον τραγήμαϑ᾽, αἱ πόρναι πάρα, 
ἄμυλοι τπτλαχοῦντες σησαμοῦντες ἴτρια, 
ὀρχηστρίδες, τὰ φίλταϑ᾽ “ρμοδίου, καλαί. 
ἀλλ ὡς τάχιστα σττιεῦδε. 

ΛΆΜΑΧΟΣ 
χαχοδαίμων ἐγώ. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
ν ᾿ 2 

χαὶ γὰρ σὺ μεγάλην ἐπεγράφου τὴν γοργόνα. 109ὅ 
σύγχλῃε, καὶ δεῖπνόν τις ἐνσχευαζέτω. 

ΛΑΜΆΑΧΟΣ 
- - ῬΙΣ 5:7 - Ν “5 Σ 

γαῖ τταῖ φέρ᾽ ἔξω δεῦρο τὸν γύλιον ἐμοί. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

π- - 5335 - ν , ΄ γαῖ “ταῖ φέρ᾽ ἔξω δεῦρο τὴν χίστην ἑμιοί. 
ΛΑΜΆΑΧΟΣ 

« ᾿ ΄ὔ 3 - " δ 

ἅλας ϑυμίτας οἷσε παῖ χαὶ χρόμμυα. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

32 ᾿ ν ΄ Χ , 

ἐμοὶ δὲ τεμάχη" χρομμύοις γὰρ ἄχϑομαι. 1100 
ΛΆΜΑΧΟΣ 

ϑρῖον ταρίχους οἰσε δεῦρο παῖ σατιροῦ. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

Ἂ Β] Ἀν » - - - 2 ΄ 2 3.5 - χαμοὶ σὺ δημοῦ ϑρῖον" ὀτττήσω δ᾽ ἐχεῖ. 
ΛΑΜΆΑΧΟΣ 

ἔνεγχε δεῦρο τὼ πτερὼ τὼ ᾽χ τοῦ χράνους. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ 

ἐμοὶ δὲ τὰς φάττας γε φέρε χαὶ τὰς χίχλας. 
ΛΑΜΆΧΟΣ 

χαλόν γὲ καὶ λευχὸν τὸ τῆς στρουϑοῦ πτερόν. 1100 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΌΛΙΣ 

καλόν γε χαὶ ξανϑὸν τὸ τῆς φάττης χρέας. 
ΛΆΜΑΧΟΣ 

τὸ λοφεῖον ἐξένεγχε τῶν τριῶν λόφων. 
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ΔΙΚΑΙΌΠΟΛΙΣ 
χἀμοὶ λεχάνιον τῶν λαγῴων δὸς χρεῶν. 

ΛΑΜΆΑΧΟΣ 
23η7Ὶ429 , » , ἁ 

ἀλλ ἢ τριχόβρωτες τοὺς λόφους που κατέφαγον. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

2 2.ϑ»ωᾺ » ,ὔ ν᾿ ὔ , 

ἀλλ ἢ πρὸ δείπνου τὴν μίμαρχυν χκατέδομαι. 
ΛΑΜΆΑΧΟΣ 

ὥνϑρωπε παῦσαι χαταγελῶν μου τῶν ὅπλων. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

ὦνϑρωπε βούλει μὴ βλέπειν ἐς τὰς κίχλας; 
ΛΆΜΑΧΟΣ 

ὥνϑρωπε βούλει μὴ προσαγορεύειν ἐμέ; 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

2 3.2 23 Ἁ 2 - 2 ᾿"- ’, οὐχ ἀλλ ἐγὼ χὠ παῖς ἐρίζομεν πάλαι. 
βούλει περιδόσϑαι χἀπιτρέψαι “Παμάχῳ, 

᾽, ΄ ’, ΡΒ. ᾿, 

πότερον ἀχρίδες ἥδιόν ἐστιν ἢ κίχλαι; 
ΕΡ νι : ΛΆΜΑΧΟΣ 

5 2 

οἴμ᾽ ὡς ὑβρίζεις. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

ν 2 ᾿ , τὰς ἀχρίδας χρίνει πολύ. 
ΛΆΜΑΧΟΣ 

παῖ παῖ χαϑελών μοι τὸ δόρυ δεῦρ᾽ ἔξω φέρε. 
ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛῚΣ 

ἜΣ - " ,», ἃ . -- κ " 
παῖ παῖ σὺ δ᾽ ἀφελὼν δεῦρο τὴν χορδὴν φέρε. 

ΛΆΜΑΧΟΣ 
, - ’ 2 ’ , φέρε τοῦ δόρατος ἀφελχύσωμαι τοὔλυτρον. 
5 2 ΄ - 

ἔχ᾽, ἀντέχου παῖ. 
ΔΙΚΑΙΟΠΌΛΙΣ 

Ἀ Ν - ων Ὁ , 

χαὶ σὺ παῖ τοῦδ᾽ ἀντέχου. 

ΛΔΑΜΆΑΧΟΣ 
ν᾿ 7 53 - “- 2 , 

τοὺς χιλλίβαντας οἶσε παῖ τῆς ἀσπίδος. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

χαὶ τῆς ἐμῆς τοὺς χριβανίτας ἔχφερε. 
ΛΆΜΑΧΟΣ 

φέρε δεῦρο γοργόνωτον ἀσπίδος χύχλον. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

᾿] Ἁ - ’ ἊΣ ’ 

χἀμοὶ πλαχοῦντος τυρόνωτον δὸς χύχλον. 

ΛΆΜΑΧΟΣ 
μῶν ἢ Ψ ᾿ ΄ 2 ΡΒ] , ’ ταῦτ᾽ οὐ χατάγελώς ἐστιν ἀνϑρώποις πιλατύς; 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
ταῦτ᾽ οὐ πλαχοῦς δῆτ᾽ ἐστὶν ἀνϑρώ; λυ ας ὕτ᾽ οὐ πλαχοῦς δῆτ᾽ ἐστὶν ἀνϑρώποις γλυχύς; 



ΑΧΑΡΝΗΣ 

ΛΆΜΑΧΟΣ 
χατάχει συ παῖ τοὔλαιον. ἐν τῷ χαλχίῳ 
ἐνορῶ γέροντα δειλίας φευξούμενον. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
χατάχει σὺ τὸ μέλι. χανϑάδ᾽ ἔνδηλος γέρων 
χλάειν χελεύων “άμαχον τὸν Γοργάσου. 

ΛΆΜΑΧΟΣ 
φέρε δεῦρο παῖ ϑώραχα πολεμιστήριον. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
2 - γε 2 ᾿Ν ᾿" ΄ 

ἔξαιρε παῖ ϑώραχα χαἀμοὶ τὸν χόα. 
ΔΑΜΑΧΟΣ 

Ἢ “-“ . ᾿) , “ 

ἐν τῷδε πρὸς τοὺς πολεμίους ϑωρήξομαι. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΔΙΣ 

ἐν τῷδε πρὸς τοὺς συμπότας ϑωρήξομαι. 
ΛΆΜΑΧΟΣ 

. ΄ Ξις ΠΣ “ - 5Ψ - 2 ΄ 
τὰ στρώματ᾽ ὦ παῖ δῆσον ἔχ τῆς ἀσπίδος. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
τὸ δεῖσεινον ὦ παῖ δῆσον ἔχ τῆς κιστίδος. 

ΛΆΜΑΧΟΣ Ξ 
ΟΝ 3. .9 “- ᾿ , ΡῚ ΄ 
ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτῷ τὸν γύλιον οἴσω λαβών. 

ΔΙΚΑΙΟΠΌΛΙΣ 
ἐγὼ δὲ ϑοἰμάτιον λαβὼν ἐξέρχομαι. 

ΛΑΜΆΑΧΟΣ 
τὴν ἀσπίδ᾽ αἴρου καὶ βάδιζ᾽ ὦ παῖ λαβών. 
γίφει. βαβαιάξ᾽" χειμέρια τὰ πράγματα. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
αἴρου τὸ δεῖπνον" συμποτιχὰ τὰ πράγματα. 

ΧΟΡῸΣ 
ἔτε δὴ χαίροντες ἐπὶ στρατιάν. 
ὡς ἀνομοίαν ἔρχεσϑον ὁδόν. 
τῷ μὲν σιίνειν στεφανωσαμένῳ, 

σοὶ δὲ διγῶν καὶ προφυλάττειν, 
τῷ δὲ χαϑεύδειν 
μετὰ “ταιδίσχης ὡραιοτάτης, 
ἀνατριβομένῳ τε τὸ δεῖνα. 

1190 
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αντίμαχον τὸν Τ᾿αχάδος τὸν ξυγγραφῆ τῶν μελέων ποιητήν, ττῦ0 
ς ς - , - “- ΄ὔ ’ 

ὡς μὲν ἁπλῷ λόγῳ, χαχῶς ἐξολέσειεν ὃ Ζεύς" 
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40 ΛΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 
[δ 9 »5 " , ΄ ΄ - 2 4) 2 ἀχὸ 

ὃς γ᾽ ἐμὲ τὸν τλήμονα λήναια χορηγῶν ἀπέλυσ᾽ ἄδειπνον. 
ὃν ἔν ἐπίδοιμι τευϑίδος 
δεόμενον, ἢ δ᾽ ὠπτημένη 
σίζουσα πάραλος ἐπὶ τραπέζης χειμένη 
ὀχέλλοι" χᾷτα μέλ- 
λοντος λαβεῖν αὐτοῦ χύων 
ς ἐδ ψ; 

ἁρπάσασα φεύγοι. Υν ; 
- " 2 -»" , ο΄ ΕῚ , , τοῦτο μὲν αὐτῷ χαχὸν ἕν, χαϑ' ἕτερον νυχτεριγὸν γένοιτο. 

ἠπιιαλῶν γὰρ οἴχαδ᾽ ἐξ ἱππασίας βαδίζων, 
" ΄ , - ΄ . δ} ὦ , 

εἶτα πατάξειέ τις αὐτοῦ μεϑύων τὴν χεφαλὴν Ὀρέστης 
Ὺ - «" Ἀ { - 

μαινόμενος" ὃ δὲ λέϑον λαβεῖν 

βουλόμεγος ἐν σχότῳ λάβοι 
τῇ χειρὶ πτέλεϑον ἀρτίως χεχεσμένον" 
ΒΡ] 9.85 3. 3» 

ἑπᾷξειεν δ᾽ ἔχων 
᾿ ΄ »  ε 

τὸν βόρβορον, χαπειϑ' ἁμαρ- 

τὼν βάλοι Κρατῖγον. 
ΘΕΡΑΠΟΝ 

“τ - [Ἱ 2 οι ον ΄ ὦ διιῶες οἱ χατ᾽ οἶχόν ἐστε “Παμάχου, 
[4 , , 

ὕδωρ ὕδωρ ἐν χυτριδίῳ ϑερμαίνετε" 
) ΄, Ἀ - 

οὁϑόνια, χηρωτὴν παρασχευάζετε, 
ἔρι οἰσυπηρά, λαμ:τάδιον ττερὶ τὸ σφυρόν. 
ἁνὴρ τέτρωται χάραχι διαπηδῶν τάφρον, 
χαὶ τὸ σφυρὸν τπιαλίνορρον ἐξεχόχχισεν, 
χαὶ τῆς ) ΠΟ ΣΕ Σ 1} , χαὶ τῆς χεφαλῆς κατέαγε περὶ λίϑον πεσών. 
ςφι " ᾿ μὴ 2 2». ὃ» ν ΄ 
ὁδὶ δὲ καὐτός" ἀλλ᾽ ἄνοιγε τὴν ϑύραν. 
- ; ΛΆΜΑΧΟΣ 
ατταταῖ ἀτταταῖ 

στυγερὰ τάδε γε χρυερὰ πάϑεα. 
τάλας ἐγὼ διόλλυμαι 
δορὸς ὑττὸ ττολεμίου τυτπτεείς. 

καὶ νϑοονὸν ΕΝ δ ας ἃ 'δος καὶ γοργόν᾽ ἐξήγειρεν ἐκ τῆς ἀσπίδος. 
»"ἢ δ τ 5 ᾽ Ὰ πτίλον δὲ τὸ μέγα κομπολακύϑου πεσὸν 

στοος ταῖς πέτραισι, δεινὸν ἐξηύδα μέλος" 

ὦ κλεινὸν ὄμμα νῦν πανύστατόν σ᾽ ἰδὼν 
ν] ᾿ ᾿ " } ᾿] -.--. ᾽ ᾽ » Ε] , 

λείπω φάος τοῦτ᾽, οὐκέτ᾽ οὐδέν εἰμ᾽ ἐγώ. 
" "ὦ .-φ , 

τοσαῦτα λέξας εἰς ὑδρορρόαν πεσὼν 

ανίσταταίτε καὶ ξυναντᾷ δοαπέταις 

ληστας ἐλαύνων καὶ κατασπέρχων δορί. 



ΑΧΑΡΝΗΣ 
2 - 2 πὶ δὴ ὌΧ ΄᾽΄ 

ἐκεῖνο δ᾽ αἰαχτὸν ἂν γένοιτο, 
΄ Υ 2. 57 , 

“ικαιόπολις εἴ μ᾽ ἴδοι τετρωμένον 
Ἐγ ΘῚ - - 

χἀτ᾿ ἐγχάνοι ταῖς ἐμαῖς τύχαισιν. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΌΛΙΣ 
-- 3 - ἀτταταῖ ἀτταταῖ 

» , Ὁ Χ Ἁ ’ 

τῶν τιτϑίων, ὡς σχληρὰ χαὶ χυδωνια. 
φιλήσατόν με μαλϑαχῶς ὦ χρυσίω 
τὸ περιπεταστὸν χαὶ τὸ μανδαλωτόν. 
τὸν γὰρ χόα πρῶτος ξχττέπωχα. 

ΛΆΜΑΧΟΣ 
ὦ συμφορὰ τάλαινα τῶν ἐμῶν χαχῶν. 
ἰὼ ἰὼ τραυμάτων ἐπωδύνων. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

ΝΕ ΟΝ -" , 
ἔη ἡ χαῖρε “αμαχίσσιον. 

ΛΑΜΆΧΟΣ 
στυγερὸς ἐγώ. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
τί μὲ σὺ χυνεῖς; 

ΩΝ ΛΆΜΑΧΟΣ 
μογερὸς ἔγω. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙ͂Σ 
τί με σὺ δάχγεις; 

ΛΆΜΑΧΟΣ 
τάλας ἐγὼ ξυμβολῆς βαρείας. 

ΔΙΚΑΙΟΠΌΛΙΣ 
τοῖς χουσὶ γάρ τις ξυμβολὰς ἐπράττετο; 

ΛΆΜΑΧΟΣ 
ἰὼ ἰὼ παιὰν παιάν. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
ἀλλ᾽ οὐχὲ νυνὶ τήμερον παιώνια. 

ΛΆΜΑΧΟΣ 
λάβεσϑέ μου λάβεσϑε τοῦ σχέλους παπαῖ, 
προσλάβεσϑ᾽ ὦ φίλοι. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙῚΣ 
ἐμοῦ δέ γε σφὼ τοῦ πέους ἄμφω μέσου 
προσλάβεσϑ'᾽ ὦ φίλαι. 

ΛΆΜΑΧΟΣ 
εἰλιγγιῶ χάρα λίϑῳ πεπληγμένος 
χαὶ σχοτοδινιῶ. 

1190 
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ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
χἀγὼ χαϑεύδειν βούλομαι καὶ στύομαι 
χαὶ σχοτοβινιῶ. 

ΛΆΜΑΧΟΣ 
ϑύραζέ μὶ ἐξενέγχατ᾽ ἐς τοῦ Πιττάλου 
σαιωνίαισι χερσίν. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
ς » , 2. 5 , Ξ “7 ς ’ 

ὡς τοὺς χριτάς μ᾽ ἐχφέρετε" ποῦ ᾽στιν ὃ βασιλεύς; 
ἀπόδοτέ μοι τὸν ἀσχόν. 

ΛΆΜΑΧΟΣ 

λόγχη τις ἐμπτέπηγέ μοι δὲ ὀστέων ὀὄδυρτά. 
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

« - ᾿ , ’ ᾿ 

ὁρᾶτε τουτονὶ χενόν. τήνελλα χκαλλίνιχος. 
ΧΟΡΟΣ 

τήνελλα δῆτ᾽, εἴπερ χαλεῖς γ᾽, ὦ πρέσβυ, καλλίνιχος. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 
Ἀ , ΠΡ 3 ᾿ δ» 22 

χαὶ πρός γ᾽ ἄκρατον ἐγχέας ἄμυστιν ἐξέλαψα. 
ΧΟΡΟΣ 

΄, ἢ Ἢ 3 ΄ ΄ " ᾿ 2 ΄ 
τήνελλα νυν ὦ γεννάδα" χώρει λαβὼν τὸν ἀσχόν. 

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛῚΣ 

ἕπεσϑέ νυν ἄδοντες ὦ τήνελλα καλλίνιχος. 
ΧΟΡΟΣ 

5232 ε σ΄ Ἁ « 

ἀλλ ἐψομεσϑα σὴν χαριν 

τήνελλα χαλλίνιχον ᾧ- 
δοντὲς σὲ χαὶ τὸν ἀσχόν. 



ΙΠΠῊΣ 

.ΠΡΊΗ 

ΤᾺ ΠΟΘ ΑΡΑΜΑΤΡΟΣ ΠΡΟΣΘΤΙΑ, 

ΟἸΙΚΕΤΗΣ Α ΠΑΦΛΑΓῺΝ 
ΟΙΚΕΤΗΣ Β ΧΟΡΟΣ ΠΠΕῸΝ 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΏΛΗΣ οὗ ὄνομα ΔΗΜΟΣ 

ἈΑΤΌΟΡΑΚΡΙΤΟΣ 

ΟἸΙΚΕΤΗΣ Α 
32 .) Σ - Ξ τ ἢ 5) - Ἰατταταιὰξ τῶν χαχῶν, ἰατταταῖ. 
καχῶς Παφλαγόνα τὸν νεώνητον χαχὸν 

2 - - 2 , Ἑ ,ὔ αὐταῖσι βουλαῖς ἀπολέσειαν οἱ ϑεοί. 
ἐξ οὗ γὰρ εἰσήρρησεν ἐς τὴν οἰχίαν, 
σιληγὰς ἀεὶ προστρίβεται τοῖς οἰχέταις. 

ΟἸΚΈΤΗΣ Β 
΄ “Ω᾽ ὍΣ - , 

χάχιστα δῆϑ' οὗτός γε πρῶτος Παφλαγόνων 
αὐταῖς διαβολαῖς. 

ΟἸΚΕΤΗΣ Α 
ὦ χαχόδαιμον πῶς ἔχεις; 
ΟἸΚΈΤΗΣ Β 

χαχῶς χαϑάπερ σύ. 
ΟἸΚΈΤΗΣ Α 

- 2 

δεῦρο δὴ πρόσελϑ', ἵνα 
ξυναυλίαν χλαύσωμεν Οὐλύμπου νόμον. 

ΟἸΚΕΤΗΣ Α καὶ Β 
μυμῦ μυμῦ μυμῦ μυμῦ μυμῦ μυμῦ. 

ΟἸΚΈΤΗΣ Α 
ἼΣ ν- ᾿, ω2 »᾽ ΡῚ ΕῚ » - “ὦ 

τί χινυρόμεϑ' ἄλλως; οὐχ ἐχρῆν ζητεῖν τινὰ 
σωτηρίαν νῷν, ἀλλὰ μὴ κλάειν ἔτι; 
"πον το ΟἸΚΕΗΣ, 8 

τίς οὖν γένοιτ᾽ ἂν; 
ΟἸΚΈΤΗΣ Α 
λέγε σύ. 
ΟΙΚΕΤΗΣ Β΄ ὶ 

Ἁ 2 , 

Ἂ ΕΟ σὺ μὲν οὖν μοι λέγε, 
ἵνα μὴ μάχωμαι. 

Αὐϊδιορ]ιατπῖϑ υοὶ. 1. : 4 
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ΟἸΚΈΤΗΣ Α 
" οἷ 3 ’, 3 . Ἁ ΒΩ 

μὰ τὸν ἡπόλλω ᾿γὼ μὲν οὔ. 
ΟἸΚΈΤΗΣ Β 

- ΡΒ} , "Στ ς Ἁ Ἁ ᾿ ̓ Α 

πῶς ἂν σύ μοι λέξειας ἁμὲ χρὴ λέγειν; 
ΟἸΚΈΤΗΣ 

ἀλλ εἰπὲ ϑαρρῶν, εἶτα χαγὼ σοὶ φράσω. 
ΟἸΚΈΤΗΣ Β ᾿ 

3η532 ΒΡ] ΡῚ ᾿ ΄ - ΡΒ} Ε 

ἂλλ οὐχ ἕνε μοι τὸ ϑρέττε. “τῶς ἂν οὖν ττοτὲ 

εἴποιμ ἂν αὐτὸ δῆτα χομῃψευριπιχῶς; 
ΟἸΚΈΤΗΣ Α 

μὴ μοί γε, μὴ μοί, μὴ διασχανδιχίσης" 
ἡ , , 7 - ΄ 

ἀλλ εὑρέ τιν᾽ ἀπόχινον ἀττὸ τοῦ δεσπότου. 
ΟἸΚΈΤΗΣ Β 

λέγε δὴ μόλωμεν ξυνεχὲς ὠδὲ ξυλλαβών. 
ΟἸΚΕΤΗΣ Α 

χαὶ δὴ λέγω μόλωμεν. 
ΟἸΚΈΤΗΣ Β 

ἐξόπισϑε γῦν 

αὐτὸ φάϑι τοῦ μόλωμεν. 
ΟἸΚΕΤΗΣ ἡ 

2 ’, 

αὐτό. 
ΟΙΚΕΤΗΣ Β ( 

πάγυ χαλῶς. 

ὥσπερ δεφόμενος νῦν ἀτρέμα πρῶτον λέγε 
τὸ μόλωμεν, εἶτα δ᾽ αὐτό, χατεπάγων πουχνόν. 

ΟΙΚΕΤῊΣ Α 
΄ 3.“ ἐδ , 2 - 

μόλωμεν αὐτὸ μόλωμεν αὐτομολῶμεν. 
ΟΙΚΕΤῊΗΣ Β ᾿ 

» 
2 κὃ , Ἂ 

οὐχ ηδύ; 
ΟἸΙΚΕΤΗΣ Α 

᾿ Ὥ ΞΕ, ΄ Ἀ - ᾿ νὴ “΄ία" πλήν γε περὶ τῷ δέρματι 
’ Ἀ . Ἶ ἿΣ 

δέδοιχα τουτονὶ τὸν οἰωνόν. 

ΟἸΚΈΤΗΣ Β 

" ΟΙΚΕΤΗΣ Α 
᾿Ὶ " ᾿ ᾿ 2 , ὁτιὴ τὸ δέρμα δεφομένων ἀττέρχεται. 

ΟἸΚΕΤΗΣ Β 
χράτιστα τοίνυν τῶν πεαρόντων ἐστὲ νῷν, 

“« ΨΨῬ νι ᾿ ϑεῶν ἰόντε πιροσπεσεῖν του πρὺς βρέτας. 
ΟΙΚΕΤΗΣ 

» “ , Ρ- 4248 Ἀ ᾿ ς - , , εἰ “τοῖον βρέτας; φέρ᾽ ἐτεὸν ἡγεῖ γὰρ ϑεοὺύς: 



ΙΠΠῊΣ 51 

ΟἸΚΈΤΗΣ Β 
, 

ἔγωγε. 
ΟἸΚΕΤΗΣ Α 

ποίῳ χρώμενος τεχμηρίῳ; 
ΟἸΚΈΤΗΣ Β 

ὁτιὴ ϑεοῖσιν ἐχϑρός εἰμ᾽. οὐχ εἰχότως; 
ΟΙΚΕΤΗΣ 

εὖ προσβιβάζεις μ᾽. ἀλλ᾽ ἑτέρᾳ πῃ σχεπτέον. 8 
βούλει τὸ πρᾶγμα τοῖς ϑεαταῖσιν φράσω; 

ΟἸΙΚΕΤΗΣ Β 
οὐ χεῖρον" ἕν δ᾽ αὐτοὺς πταραιτησώμεϑα, 
ἐπίδηλον ἡμῖν τοῖς προσώποισιν ττοιεῖν, 
ἣν τοῖς ἔπεσι χαίρωσι καὶ τοῖς πράγμασιν. 

ΟἸΚΈΤΗΣ Α 
λέγοιμ᾽ ἂν ἤδη. νῷν γάρ ἔστι δεσπότης 40 
ἄγροιχος ὀργὴν χυαμοτρὼξ ἀχράχολος, 
“ῆμος πυχνίτης, δύσχολον γερόντιον 

ὑπόχωφον. οὗτος τῇ προτέρᾳ νουμηνίᾳ 
ἐπρίατο δοῦλον, βυρσοδέψην Παφλαγόνα, 
πανουργότατον χαὶ διαβολώτατόν τινα. 40 
οὗτος καταγνοὺς τοῦ γέροντος τοὺς τρόπους, 

ὃ βυρσοπαφλαγών, ὑποιτεσὼν τὸν δεσπότην 
ἤχαλλ ἐϑώπευ᾽ ἐκολάχευ᾽ ἐξηπάτα 
χοσχυλματίοις ἄχροισι τοιαυτὶ λέγων" 

ὦ Δῆμε λοῦσαι πρῶτον ἐχδιχάσας μίαν, δ0 
ἐνθοῦ δόφησον ἔντραγ᾽ ἔχε τριώβολον. 
βούλει πταραϑῶ σοι δόρπον; εἶτ᾽ ἀναρπάσας 
ὅ τι ἄν τις ἡμῶν σχευάσῃ, τῷ δεσπότῃ 
Παφλαγὼν χεχάρισται τοῦτο. χαὶ τερῴην γ᾽ ἐμοῦ 
μᾶζαν μεμαχότος ἐν πυέλῳ λαχωνιχήν, οι οι 

΄ ΄, ς ’ 

σπτανουργότατά πως παραδραμὼν ὑφαρπάσας 
Ψ᾿ Ἁ ,ὕ ᾿ - , 

αὑτὸς τταρέϑηχε τὴν ὑπ ἐμοῦ μεμαγμένην. 
ς -" ΄ - 

ἡμᾶς δ᾽ ἀπελαύνει χοὺχ ἐᾷ τὸν δεσπότην 
55 ΄, 2 , 

ἄλλον ϑεραπεύειν, ἀλλὰ βυρσίνην ἔχων 
- ν 2 ἰκὸ . ΄ 

δειπνοῦντος ἑστὼς ἀποσοβεῖ τοὺς δήτορας. 00 
γὸ δὲ Ἔ Ἀν δ τ δὲ Α , "}. - 

ᾳθει ὁὲ χρησμοὺυς" ὁ δὲ γέρων σιβυλλιᾷ. 
«᾿ ν Ψ λ ς ς - ’, 

ὃ δ᾽ αὑτὸν ὡς ὁρᾷ μεμαχχοαχύτα, 
;), ᾽, Ἁ Ν , , τέχνην πεποίηται. τοὺς γὰρ ἔνδον ἀντιχρυς 

4: 
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ψευδῆ διαβάλλει" χάτα μαστιγούμεϑα 
ἡμεῖς" Παφλαγὼν δὲ περιϑέων τοὺς οἰχέτας 
αἰτεῖ ταράττει δωροδοχεῖ λέγων ταδί" 
ὁρᾶτε τὸν Ὕλαν δέ ἐμὲ μαστιγούμενον; 
εἰ μή ιὐ ἀναπείσετ᾽, ἀποϑανεῖσϑε τήμερον. 
ἡμεῖς δὲ δίδομεν" εἰ δὲ μή, πατούμενοι 
ὑττὸ τοῦ γέροντος ὀχταπτλάσια χέζομεν. 
γῦν οὖν ἀνύσαντε φροντίσωμεν ὠγαϑέ, 
ποίαν δδὸν νὼ τρεπτέον χαὶ πρὸς τίνα. 

ΟἸΚΈΤΗΣ Β 
χράτιστ᾽ ἐχείνην τὴν μόλωμεν ὠγαϑέ. 

ΟἸΙΚΕΤΗΣ Α 
ἀλλ᾽ οὐχ οἷόν τε τὸν Παφλαγόν' οὐδὲν λαϑεῖν" 
ἐφορᾷ γὰρ οὗτος πάντ᾽. ἔχει γὰρ τὸ σχέλος 
τὸ μὲν ἐν Πύλῳ, τὸ δ᾽ ἕτερον ἐν τἠχχλησίᾳ. 

τοσόνδε δ᾽ αὐτοῦ βῆμα διαβεβηχότος 
ὃ πρωχτός ἐστιν αὐτόχρημ ἐν Χαύόσιν, 
τὼ χεῖρ᾽ ἐν αἰτωλοῖς, ὃ νοῦς δ᾽ ἐν Κλωπιδῶν. 

ΟἸΚΕΤΗΣ Β 
χράτιστον οὖν νῷν ἀποϑανεῖν. 

ΟἸΚΈΤΗΣ Δ᾽ κεν συ 
ἀλλὰ σχόπει, 

ὅπως ἂν ἀποϑάνωμεν ἀνδριχώτατα. 
ΟἸΚΈΤΗΣ Β 

σπιῶς δῆτα πῶς γένοιτ᾽ ἂν ἀνδριχώτατα; 
βέλτιστον ἢ ἡμῖν αἷμα ταύρειον στιεῖν. 
ὃ Θεμιστοχλέους γὰρ ϑάνατος αἱρετώτατος. 

ΟἸΚΕΤΗΣ Α 
μὰ “Ὁ ἀλλ᾽ ἄχρατον οἶνον ἀγαϑοῦ δαίμονος. 
ἔσως γὰρ ἂν χρηστόν τι βουλευσαίμεϑα. 

ΟἸΚΕΤῊΣ Β 
ἰδού γ᾽ ἄχρατον. ττερὶ πότου γοῦν ἐστέ σοι; 
πῶς δ᾽ ἂν μεϑύων χρηστόν τι βουλεύσαιτ᾽ ἀνὴρ; 

ΟἸΙΚΕΤῊΣ Α 
ἄληϑες οὗτος: χρουγο) ληραῖος εἶ. ληϑὲς ς; χρουνοχυτροληραῖος εἰ. 

οἶνον σὺ τολμᾷς εἰς ἐπίνοιαν λοιδορεῖν; ἣ 
, ν [] , 

οἴνου γὰρ εὕροις ἂν τι τιραχτιχώτερον; 
ς - «“ [4 ΄ 

ὁρᾷς, ὅταν σπίνωσιν ἄνϑρωποι τότε 



ΙΠΠῊΣ 9 

πλουτοῦσι διαπράττουσι νικῶσιν δίκας 
- Ξ᾿ - , 

εὐδαιμονοῦσιν ὠφελοῦσι τοὺς φίλους. 
32 5 5 ἢ ἈΕΙΧ ,ὔ 2 ΄ ἢ Ξ 

ἀλλ᾽ ἐξένεγχέ μοι ταχέως οἴνου χόα, 9 
᾿ - ΤΡ 3Ὲ Μ ᾿ , ὃ -Φ , 

τὸν νοῦν ἵν ἄρδω χαὶ λέγω τε δεξιόν. 
ΟἸΙΚΕΤΗΣ Β 

οἴμοι τί ποϑ' ἡμᾶς ἐργάσει τῷ σῷ πότῳ; 
ΟἸΚΕΤΗΣ Α 

ἀγάϑ'- ἀλλ᾿ ἔνεγχ᾽" ἐγὼ δὲ καταχλινήσομαι. 
ἢν γὰρ μεϑυσϑῶ, πάντα ταυτὶ καταπάσω 
βουλευματίων καὶ γνωμιδίων καὶ νοιδίων. 100 

ΟἸΚΕΤΗΣ Β ᾿ 
ὡς εὐτυχῶς ὅτι οὐχ ἐλήφϑην ἔνδοϑεν 
χλέπτων τὸν οἶνον. 

ΟἸΚΕΤΗΣ Α 
εἶπέ μοι Παφλαγὼν τί δρᾷ; 
ΟἸΚΕΤΗΣ Β 

΄, Ψ δὰ τ ΄ 

ἐπίπαστα λείξας δημιόπραϑ'᾽ ὃ βάσχανος 
, δέγχει μεϑύων ἐν ταῖσι βύρσαις ὕπτιος. 

ΟΙΚΕΤΗΣ Α 
2 6 2 ΞῚ , ξ , ᾿ τ 

ἴϑε νυν ἄχρατον ἑγχάναξόν μοι ττολὺν 10ῦ 
σπονδήν. 

ΟἸΚΈΤΗΣ Β 
- 2 » 

λαβὲ δὴ καὶ σττεῖσον ἀγαϑοῦ δαίμονος. 
ΟΙΚΕΤΗΣ Α 

ἘΠ 3 (ἢ κ » ἢ - Γ 
ἕλχ ἕλχε τὴν τοῦ δαίμονος τοῦ πραμνίου. 
3) ἢ 2 ων τ ΝΣ “5 3 ΟΣ Ἴ , 

ὦ δαῖμον ἀγαϑὲ σὸν τὸ βούλευμ, οὐκ ἐμόν. 
ΟἸΚΕΤΗΣ Β 

355 2 ζ -» 2 Ὁ 

εἴπ ἀντιβολῶ τί ἔστι; 
ΟἸΚΕΤΗΣ Α 

Ν Ν Ἁ 

τοὺς χρησμοὺς ταχὺ 
χλέψας ἔνεγχε τοῦ Παφλαγόνος ἔνδοϑεν, 110 
ἕως χαϑεύδει. 

ΟἸΚΕΤΗΣ Β 
-“" ) Ἁ - ,ὔ 

ταῦτ᾽. ἀτὰρ τοῦ δαίμονος 
, 2.ϑ ὦ Ἀ »"»» ᾽, 

δέδοιχ᾽ ὅπως μὴ τεύξομαι καχοδαίμονος. 
ΟΙΚΕΤΗΣ 

, Ἅ ΔΒ] - ΄ ΄ 

φέρε νυν ἐγὼ ᾿μαυτῷ προσαγάγω τὸν χόα. 
ΟἸΚΕΤΗΣ Β 

«ς Ὡς Ν ΄ δ νϑν, τοῦ 

ὡς μεγάλ ὃ Παφλαγὼν πέρδεται χαὶ δέγχεται, 110 

τὸν νοῦν ἵν᾽ ἄρδω καὶ λέγω τι δεξιόν. Ὶ 114 
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ὥστ᾽ ἔλαϑον αὐτὸν τὸν ἱερὸν χρησμὸν λαβών, 
ὅνττερ μάλιστ᾽ ἐφύλαττεν. 

ΟἸΚΕΤΗΣ Α 
ὦ σοφώτατε. 

2 135. ΕΣ ΟΝ ἐκ υ ν - . 7 5») ᾿- 
φέρ᾽ αὐτὸν ἵν᾿ ἀναγνῶ" σὺ δ᾽ ἔγχεον πιεῖν 

΄, πς 7 - Ὁ, ᾽ , 5 ΄ 

ἀνύσας τι. φέρ᾽ ἴδω τέ ἄρ᾽ ἔνεστιν αὐτόϑι. 
ὦ λόγια. δός μοι δὸς τὸ ποτήριον ταχύ. 

ΟἸΚΕΤΗΣ Β 
ἰδού. τί φησ᾽ ὃ χρησμός; 

ΟἸΚΈΤΗΣ Α 
ἑτέραν ἔγχεον. 

ΟΙΚΕΤΗΣ Β 
ἐν τοῖς λογίοις ἔνεστιν ἑτέραν ἔγχεον; 
ἐῤψει ΟΙΚΕΤΗΣ 
ω ΜΒάχι. 

ΟἸΚΕΤΗΣ Β 
τί ἔστι; 

ΟἸΚΈΤΗΣ Α 
δὸς τὸ ποτήριον ταχύ. 
ΟἸΙΚΕΤΗΣ Β 

πολλῷ γ᾽ ὃ Βάκις ἐχρῆτο τῷ ποτηρί πολλῷ γ᾽ ὃ Βάχις ἐχρῆτο τῷ ποτηρίῳ. 
ΟἸΙΚΕΤΗΣ Α 

1 ᾿ . ῳ. 25, 5 5 , , 
ὠ μιαρὲ Παφλαγὼν ταῦτ᾽ ἀρ ἑἐφυλάττου πάλαι, 
τὸν περὶ σεαυτοῦ χρησμὸν ὀρρωδῶν;: 

ΟἸΙΚΕΤΗΣ Β 
τιή; 

ΟἸΙΚΕΤΗΣ Α 
2 - Ὅ 3 Ἀ ς 3 ,ὔ 

ἐνταῦϑ'᾽ ἔνεστιν, αὑτὸς ὡς ἀπόλλυται. 

ΟἸΚΈΤΗΣ Β ον 
χαὶ πῶς; 

ΟἸΚΕΤΗΣ α 
σ΄ ς , , 

ὅπως; ὃ χρησμὸς ἄντιχρυς λέγει 
ς -»" , ; 

ὡς πρῶτα μὲν στυτπειοτεώλης γίγνεται, 

ὃς πρῶτος ἕξει τῆς ττόλεως τὰ πράγματα. 

ΟἸΙΚΕΤΗΣ Β 
(Ξ ς ᾿ ΄ ᾿, 3 - ΄ 

εἷς οὑτοσὶ πτώλης. τέ τοὐντεῦϑεν; λέγε. 

ΟΙΚΕΤΗΣ Α 
" - 5 { ᾿ ’ 

μετὰ τοῦτον αὖὐϑις προβατοπώλης δεύτερος. 

ΟΙΚΕΤΗΣ Β 
δύο τώδε πτώλα. χαὶ τί τόνδε χρὴ παϑεῖν; 

ΟἸΚΕΤΗΣ Α , 
᾿ - [κ ᾿ Γ᾿ Ψ . ’ 

χρατεῖν, ἕως ἕτερος ἀνὴρ βδελυρώτερος 



ΙΠΠΗΣ 
3 “- ΄ » " ““ 9.2 , 

αὑτοῦ γένοιτο" μετὰ δὲ ταῦτ᾽ ἀπόλλυται. 
Ἁ ΄ ς ’ὔ 

ἐπιγίγνεται γὰρ βυρσοπώλης ὃ Παφλαγών, 
ἅρτταξ χεχράχτης Κυχλοβόρου φωνὴν ἔχων. 

ΟἸΚΈΤΗΣ Β 
᾿ ΄ ὌΣ ΡΞ 15 ,΄ ᾿ 

τὸν προβατοπώλην ἣν ἀρ ἁπολέσϑαι χρεὼν 
ς Χ 

ὑπὸ βυρσοπώλου; 
ΟἸΚΕΤΗΣ Α 

" ,2) 

γὴ Ζε. 

ΟἸΚΕΤΗΣ Β 
οἴμοι δείλαιος. 

΄ Ξ; Ἵ ͵ , “η χη ΄ 

σπόϑεν οὖν ἂν ἔτι γένοιτο πώλης εἷς μόνος; 
ΟἸΚΕΤΗΣ Α 

ΒΡ, 9 " Τῷ ς - ΄ 2 
ἔν ἐστὶν εἷς ὑπερφυᾶ τέχνην ἔχων. 

ΟΙΚΕΤΗΣ Β 
5.0} 5...2.3 2 “ , 3. 

εἴσε ἀντιβολῶ τίς ἔστιν; 

ΟἸΚΕΤΗΣ Α 
εἴπω; 

ΟἸΙΚΕΤΗΣ Β ᾿ 
γὴ Δία. 

ΟἸΙΚΕΤΗΣ Α 
2 ΄ , ᾿ς. Γα - » 

ἀλλαντοττώλης ἔσϑ' ὁ τοῦτον ἐξελῶν. 

ΟἸΚΕΤΗΣ Β 
ἄλλα ἧλης; ὦ Πόσειδον τῆς τέχν ᾿αντοπτώλης; ὦ Πόσειδον τῆς τέχνης. 
φέρε ποῦ τὸν ἄνδρα τοῦτον ἐξευρήσομεν; 

ΟΙΚΕΤΗΣ Α 
- - 2 ΄ 

ζητῶμεν αὕὑτον. 
ΟἸΚΈΤΗΣ Β 

3ηῚ232 (ον , 

αλλ οδὲ προσέρχεται 
σ΄ δι Ω Ὶ 2 ᾽ὔ 

στύερ χατὰ ϑεον εἰς ἀγορᾶν. 

ΟἸΙΚΕΊΗΣΑ ᾿ 
ὦ μαχάριε 

γ “ἢ - - 3: ΄ αλλαντοτιῶλα, δεῦρο δεῦρ᾽ ὠ φίλτατε 
5] - , - , 

ἀνάβαινε σωτὴρ τῇ πόλει χαὶ νῷν φανείς. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
τί ἔστι; τέ μὲ καλεῖτε; 

ΟΙΚΕΤΗΣ Α 
δεῦρ᾽ ἔλϑ᾽, ἵνα πύϑῃ 

- " ον Ξ᾿ ’ - 

ὡς εὐτυχὴς εἶ χαὶ μεγάλως εὐδαιμονεῖς. 

ΟἸΙΚΕΤΗΣ Β 
ἷ Ἁ ’ 42 Ψ - 2 » - 

ἴϑι δὴ χάϑελ᾽ αὐτοῦ τοὐλεὸν χαὶ τοῦ ϑεοῦ 

140 
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 
Ἀ " Ρ] ᾿ [Ὁ 3».ἍὉ ς ΡΣ ᾿ 

τὸν χρησμὸν ἀναδίδαξον αὑτὸν ὡς ἔχει 

ἐγὼ δ᾽ ἰὼν προσχέψομαι τὸν Παφλαγόνα. 
ΟἸΚΈΤΗΣ ἃ 

ἄγε δὴ σὺ χατάϑου πρῶτα τὰ σχεύη χαμαί" 
ἔπειτα τὴν γῆν πρόσχυσον χαὶ τοὺς ϑεούς. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΛῊΗΣ 
ἰδού" τί ἔστιν; 

ΟἸΚΈΤΗΣ Α 
ὦ μαχάρι ὦ πλούσιε, 

οἰ “ " 3 ᾿ 2} » , 
ὦ νῦν μὲν οὐδεὶς αὔριον δ᾽ ὑπέρμεγας, 
ΟΥ̓ - , - 2 ᾽, ὦ τῶν ϑηνέων ταγὲ τῶν εὐδαιμόνων. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛῊΣ 
᾿ 5 ΤΟΥ ΄Ω᾽ 2 , 2“ ν ,’ 

τί μ ὠγάϑ' οὐ πλύνειν ἑᾷς τὰς κοιλίας 
-" Νὰ 2 - 2 ἌἉ -» 

πωλεῖν τε τοὺς ἀλλᾶντας, ἀλλὰ χαταγελᾷς; 

ΟἸΚΈΤΗΣ 
ὦ μῶρε ποίας κοιλίας; δευρὶ βλέπε. 

τὰς στίχας δρᾷς τὰς τῶνδε τῶν λαῶν; 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΌΛΗΣ : 

ὁρῶ. 
ΟΙΚΕΤΗΣ Α 

τούτων ἁπάντων αὐτὸς ἀρχέλας ἔσει, 
χαὶ τῆς ἀγορᾶς χαὶ τῶν λιμένων χαὶ τῆς πυχνός" 

βουλὴν πατήσεις, καὶ στρατηγοὺς χλαστάσεις 
δήσεις φυλάξεις, ἐν πρυτανείῳ λαιχάσει. 
Ἴ ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
ἐγώ; 

ΟἸΚΕΤῊΣ Α 
εἾ 2 , ᾿ ιν Ὁ τ γὰ 

σὺ μέντοι" χοὐδέπω γε πάνϑ' ὁρᾷς. 
ἀλλ᾽ ἐπανάβηϑιε χαπτὶ τοὐλεὸν τοδὶ 
χαὶ χάτιδε τὰς νήσους ἁπάσας ἕν χύχλῳ. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
χαϑορῶ. 

ΟἸΚΈΤΗΣ ἡ 
᾿ ᾽ 2 ΄ Ἀ Ἄ, ς ΄ 

τί δαί; τἀμπόρια χαὶ τὰς δλχάδας; 
᾿ ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
ἔγωγε. 

ΟἸΚΕΤΗΣ ἃ 
- ᾿ Ε] , 3 -" πῶς οὖν οὐ μεγάλως εὐδαιμονεῖς; 

ΕΥ) - ᾿ ᾿ 

ἔτι νῦν τὸν ὀρϑαλμὸν παράβαλλ ἐς Καρίαν 
Ἁ ν᾽. 8δὸ ἐν 

τὸν δεξιόν, τὸν δ᾽ ἕτερον ἐς Καρχηδόνα. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

ὴδ ’ Ψ) ᾿Ὶ ’, 

εὐθαιμονήσω δ΄ εἰ διαστραφήσομαι. 



ἙΠΊΠΕΙΣ 

ΟἸΙΚΕΤΗΣ Α 
2 5) Ἄς ΝΥ - -» ’ὔ Α 

οὐχ ἀλλὰ διὰ σοῦ ταῦτα στάντα πέρναται. 

γίγνει γάρ, ὡς ὃ χρησμὸς οὑτοσὶ λέγει, 
ἘΝ , 

ἀνὴρ μέγιστος. ας 

» ᾿) 

εἶσχστέ μοι καὶ πῶς ἐγὼ 
γλ}λ ἡ) ᾽Χ ΕΊΑΝΩΣ ΄ Ἄ 

ἀλλαντοττώλης ὧν ἀνὴρ γενήσομαι; 
ΟἸΚΈΤΗΣ 

δὲ αὐτὸ γάρ τοι τοῦτο χαὶ γίγνει μέγας, 
ς " - 5, ὅτιὴ πονηρὸς κἀξ ἀγορᾶς εἶ χαὶ ϑρασύς. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΔῊΣ 
οὐχ ἀξιῶ ᾿γὼ ᾿μαυτὸν ἰσχύειν μέγα. 

ΟἸΙΚΕΤΗΣ Α 
» , ἘΡ5» 3.6} ᾿ :᾿ ᾿ Υ 

οἴμοι τέ ττοτ᾽ ἔσϑ᾽ ὅτι σαυτὸν οὐ φὴς ἄξιον; 
ξυνειδέναι τί μοι δοχεῖς σαυτῷ χαλόν. 

“ ᾿- Ἀπ 5.15 “ 
μῶν ἔκ χαλῶν εἰ χαγαϑῶν; 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛῊΣ 
δν ᾿ ἣν 

μὰ τοὺς ϑεοὺυς 
3 -»" 3) 

εἰ μὴ κ πονηρῶν γ. 
ΟἸΚΕΤΗΣ ἃ 
ὦ μαχάριε τῆς τύχης 

“ , 3) ωδΝ , ᾿ ΄ 
ὅσον πέπονθας ἀγαϑὸν ἐς τὰ πράγματα. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛῊΣ 
ΘΛ ᾿ς ) Ω3 2.οΧ ᾿ Ξ λας ΤΣ ἀλλ ὠγάϑ' οὐδὲ μουσιχὴν ἐπίσταμαι 
σπλὴν γραμμάτων, χαὶ ταῦτα μέντοι χαχὰ χαχῶς. 

ΟἸΚΈΤΗΣ Α 
δ , ΒΞ ὙΚΡῚ: [4 ᾿Ὗ ν - τουτὶ μόνον σ᾽ ἔβλαψεν, ὅτι χαὶ χαχὰ χαχῶς. 

ς ᾿ Ἂς 
ἡ δημαγωγία γὰρ οὐ πρὸς μουσιχοῦ 
ἔν ἐστὶν ἀνδρὸς οὐδὲ χρηστοῦ τοὺς τρόπους, 
2 2 2 »" ᾿ , - 

ἀλλ᾽ εἰς ἀμαϑῆ καὶ βδελυρόν. ἀλλὰ μιὴ πταρῆς 
“ , 9.9 -» , ς , α σοι διδόασ᾽ ἕν τοῖς λογίοισιν οἱ ϑεοί. 

ΛΑΛΛΑΝΤΟΠΌΛῊΣ 
» - ΒΝ] ’ 

πῶς δῆτα φησ᾽ ὃ χρησμός; 
ΟἸΚΕΤΗΣ 

ΕἸ Ν Ν δ 
εὺ νὴ τοὺς ϑεους 

λ , Ν ΠΥ ΤᾺ , χαὶ ποιχίλως πὼς χαὶ σοφῶς ῃἡνιγμένος. 
ΦΙ 2. ( , , , 2 , 

ἀλλ ὁπόταν μάρινῃ βυρσαίετος ἀγχυλοχήλης 
γαμφηλῇσε δράχοντα χοάλεμον αἱματοτώτην, 

Ἁ ΄ ΄ , ’ 

δὴ τότε Παφλαγόνων μὲν ἀπόλλυται ἡ σχοροδάλμη, 

ΟΙ 
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8 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 
’ Ν » , “- 2 

χοιλιοττώλῃσιν δὲ ϑεὸς μέγα χῦδος ὀπάζει, 
αἴ χα μὴ πωλεῖν ἀλλᾶντας μᾶλλον ἕλωνται. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
- - Χ ΕΨΕΙΝ “2 5» , 2 , , 

πῶς οὖν πρὸς ἐμὲ ταῦτ᾽ ἐστίν; ἀναδίδασχέ με. 
ΟἸΚΈΤΗΣ Α 

᾿, Ἁ ς , 2 ᾿] ς ᾿ 

βυρσαίετος μὲν ὁ Παφλαγών ἔσϑ' οὑτοσί. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΘΛῊΣ 

" τ Ὁ ͵΄ 2 , 
τί δ᾽ ἀγχυλοχήλης ἑστίν; 

ΟἸΚΕΤΗΣ Α 
2 ΄ Ν 

αὐτό που λέγει, 
ὅτι ἀγχύλαις ταῖς χερσὶν ἁρπάζων φέρει. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΔῊΣ 
ς ΄ ΑΥ λ: 7, 

ὃ δράχων δὲ πρὸς τί; 
ΟἸΚΈΤΗΣ Α 
τοῦτο περιφανέστατον. 

ς , ΄ ᾿ . ῳ 3 3 - Ξ: ΄ 
ὁ δράχων γάρ ἔστι μαχρὸν ὃ τ΄ ἀλλᾶς αὖ μαχρόν. 

ὙΛΟΝΣ τς , "» 3. ἩΚΡΕ ..5» ἐπὶ ᾿ς 2 , Αι 
εἰϑ' αἱματοτιώτης ἔσϑ' ὁ τ΄ ἀλλᾶς χὼ δράχων 
τὸν οὖν δράχοντά φησι τὸν βυρσαίετον 
Ε) Ε ΄ ΡΞ ν - ΄ 

ἤδη χρατήσειν, αἴ κα μὴ ϑαλφϑῆ λόγοις. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

τὰ μὲν λύγί αἰχάλλει με ϑαυμάζω δ᾽ ὅπως 
τὸν δῆμον οἷός τ᾿ ἐπιτροττεύειν εἴμ᾽ ἐγώ. 

' ΟἸΚΈΤΗΣ Α 
΄, ΕΣ ἌΝ. (ἢ -»" , 

φαυλότατον ἔργον" ταῦϑ'᾽ ἅπερ ττοιεῖς ποίει" 
τάραττε χαὶ χόρδευ᾽ ὁμοῦ τὰ πράγματα 
ἅπαντα, χαὶ τὸν δῆμον ἀεὶ προσποιοῦ 
ὑπτογλυχαίνων δηματίοις μαγειριχοῖς. 
τὰ δ᾽ ἄλλα σοι πρόσεστι δημαγωγιχά, 
φωνὴ μιαρά, γέγονας χαχῶς, ἀγόραιος εἶ" 

ἔχεις ἅπαντα σπιρὸς πολιτείαν ἃ δεῖ" 
χρησμοί τε συμβαίνουσι χαὶ τὸ πυϑιχόν. 
ἀλλὰ στεφανοῦ χαὶ σπένδε τῷ χοαλέμῳ" 

»} ΟῚ "ὦ ν 
χώπως ἀμυνεῖ τὸν ἄνδρα. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛῊΣ 
χαὶ τίς ξύμμαχος 

γενήσεταί μοι; χαὶ γὰρ οἵ τε πλούσιοι 
δεδίασιν αὐτὸν ὅ τε “τένης βδύλλει λεώς. 
ΣΟ ΟἸΚΕΤΗΣ Α 

᾿ ἣ, “( ζ - » " ,᾿ 

ἀλλ᾽ εἰσὶν ἱπττῆς ἄνδρες ἀγαϑοὶ χίλιοι 

ὑ 
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μισοῦντες αὐτόν, οἱ βοηϑήσουσί σοι, 
χαὶ τῶν πολιτῶν οἱ καλοί τε χἀγαϑοί, 
χαὶ τῶν ϑεατῶν ὅστις ἐστὶ δεξιός, 

χἀγὼ μετ αὐτῶν χὠ ϑεὸς ξυλλήψεται. 
χαὶ μὴ δέδιϑ᾽" οὐ γάρ ἔστιν ἐξηχασμένος. 280 
ὑπὸ τοῦ δέους γὰρ αὐτὸν οὐδεὶς ἤϑελεν 
τῶν σχευοποιῶν εἰχάσαι. πάντως γε μὴν 
γνωσθήσεται" τὸ γὰρ ϑέατρον δεξιόν. 

ΑΛΔΑΝΤΟΠΘΛῊΣ 
οἴμοι χαχοδαίμων ὃ Παφλαγὼν ἐξέρχεται. 

ΠΑΦΛΑΓῺΝ 
οὔ τοι μὰ τοὺς δώδεχα ϑεοὺς χαιρήσετον, 
ὁτιὴ ᾽πὶ τῷ δήμῳ ξυνόμνυτον πάλαι. 
τουτὶ τί δρᾷ τὸ χαλκχιδικὸν ποτήριον; 
οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐ Χαλχιδέας ἀφίστατον. 
ἀπολεῖσϑον ἀποϑανεῖσϑον ὦ μιαρωτάτω. 

ιῷ ΞΘ οι 

ΟἸΚΕΤΗΣ Α 
οὗτος τί φεύγεις; οὐ μενεῖς; ὦ γεννάδα 940 

ἀλλαντοπῶλα μὴ προδῷς τὰ πράγματα. 
ἄνδρες ἱ ἱππῆς παραγένεσϑε" γῦν ὃ χαιρός. ὦ Σίμων, 
ὦ Παναίτι οὐκ ἐλᾶτε πρὸς τὸ δεξιὸν χέρας; 
ἅνδρες ἐγγύς. ἀλλ᾽ ἀμύνου χἀπαναστρέφου πάλιν. 
ὃ κονιορτὸς δῆλος αὐτῶν ὡς ὁμοῦ τιροσχειμένων. 240 

ἀλλ ἀμύνου χαὶ δίωχε χαὶ τροπὴν αὐτοῦ τοιοῦ. 
ΧΟΡῸΣ 

γαῖε παῖε τὸν πανοῦργον καὶ ταραξιππόστρατον 

χαὶ τελώνην χαὶ φάραγγα χαὶ χάρυβδιν ἁρπαγῆς, 
χαὶ 7 πανοῦργον χαὶ πανοῦργον" σπτολλάχις γὰρ αὐτ᾽ ἐρῶ. 
χαὶ γὰρ οὗτος ἦν 1 πὐνοηθ χοὸς σπολλάκις τῆς ς ἡμέρας. 250 

ἀλλὰ παῖε χαὶ δίωχε καὶ τάραττε καὶ χύχα 
καὶ βδελύττου, καὶ γὰρ ἡμεῖς, χατειχείμενος βόα" 
εὐλαβοῦ δὲ μὴ ᾿χφύγῃ σε" καὶ γὰρ οἷδε τὰς ὁδούς, 
ἅσσπτερ Εὐχράτης ἔφευγεν εὐθὺ τῶν χυρηβίων. 

ΠΑΦΛΑΤΩΝ 
ὦ γέροντες ἡλιασταί, φράτερες τριωβόλου, 
οὺς ἐγὼ βόσκω χεχραγὼς χαὶ δίκαια κἄδιχα, 
παραβοηϑεῖϑ', ὡς ὑπ᾽ ἀνδρῶν τύπτομαι ξυνωμοτῶν. 

τῷ οι οι 



200 

τῷ -2 ςφ 

280 

00 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ΧΟΡῸΣ 
ἐν δίχῃ γ᾽, ἐπεὶ τὰ χοινὰ πρὶν λαχεῖν χατεσϑέεις, 

΄ ,᾿ ς Υ, -" 

χἀποσυχάζεις πιέζων τοὺς ὑπευϑύνους σχοτπτῶν, 
» ΄ ΒΡ}. , Ν 

ὅστις αὐτῶν ὠμός ἐστιν ἢ πέπων ἢ μὴ ττέπτων, 
, - -»" ΄ 2 , " , 

χἄν τιν αὐτῶν γνῷς ἀπράγμον᾽ ὄντα χαὶ χεχηνότα, 
ν ΄, 2 , 

χαταγαγὼν ἐχ Χερρονήσου διαλαβὼν ἀγχυρίσας 
ΟὟ ΄ 3 ᾽.᾿ 

εἶτ ἀποστρέψας τὸν ὦμον αὐτὸν ἐνεχολήβασας" 
χαὶ σχοττεῖς γε τῶν πολιτῶν ὅστις ἐστὶν ἀμνοχῶν, 
πλούσιος καὶ μὴ πονηρὸς καὶ τρέμων τὰ πράγματα. 

ΠΑΦΛΑΓῸΝ 
΄ » ΑΝ - 2 , 3 ἋΓ 9 -«- - ΄ 

ξυνεχίχεισϑ' ὑμεῖς; ἐγὼ δ᾽ ἄνδρες δί' ὑμᾶς τύπτομαι, 
«“ ,’ ’ 2 3, , 3 , 

ὅτι λέγειν γνώμην ἔμελλον ὡς δίκαιον ἕν πόλει 
͵ ἊΣ Ε; 2 7 , 

ἱστάναι μνημεῖον ὑμῶν ἔστιν ἀνδρείας χάριν. 
ΧΟΡῸΣ 

’, , ΕΥ̓ 9 , 

ὡς δ᾽ ἀλαζών, ὡς δὲ μάσϑλης" εἶδες οἵ ὑπέρχεται 
ὡσπερεὶ γέροντας ὄντας καὶ χοβαλιχεύεται; 
ἀλλ᾽ ἐὰν ταύτῃ γε νιχᾷ, ταυτῃὶ πιεπτλήξεται" 
ἣν δ᾽ ὑπεχχλίνῃ γε δευρί, τὸ σχέλος χυρηβάσει. 

ΠΑΦΛΑΓῺΝ 
ΑΥ , ᾿ - 5 τ τ νν κ᾿ , » ὦ πόλις καὶ δῆμ᾽ ὑφ᾽ οἵων ϑηρίων γαστρίζομαι. 

ΧΟΡῸΣ 
χαὶ χέχραγας, ᾧπερ ἀεὶ τὴν πτόλιν χαταστρέφει; 

ΠΑΦΛΑΓῺΝ 
32 2 , -» - ΄ -" ᾿ 

ἀλλ ἔγω σὲ τῇ βοῇ ταύτῃ γε πρῶτα τρέψομαι. 

ΧΟΡῸΣ 
ἀλλ ἐὰν μὲν τόνδε νιχᾷς τῇ βοῇ, τηνελλάσει" 
Ν ΠΤ ὃ δ᾽ δι κὰν ς » ἣν δ᾽ ἀναιδείᾳ πταρέλϑη σ᾽, ἡμέτερος ὁ πυραμοῦς. 

ΠΛΑΦΛΆΓΩΝ 
νΥΥ τὸν ἄνδο ἐγὼ ᾿γδείχγν “οὖν ιν τουτονὶ τὸν ἄνδρ᾽ ἐγὼ ᾿νδείχνυμι, χαὶ φήμ' ἐξάγειν 

ταῖσι Πελοποννησίων τριήρεσι ζωμεύματα. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛῊΣ 

γαὶ μὰ “ία χἄγωγε τοῦτον, ὅτι χενῇ τῇ κοιλίᾳ 
ἐσδραμὼν ἐς τὸ πρυτανεῖον, εἶτα πάλιν ἐχϑεῖ πλέᾳ. 

ΟἸΚΈΤΗΣ α 
᾿᾿ ,2) ᾿Ἵ ΣΑ Ψ , Ω7) κ᾿. ἃ ἊΓ ἀ “ς ΠΕΨΡΝ νὴ “14 ἐξάγων γε τἀπόρρηϑ', ἀμ ἄρτον χαὶ χρέας 

χαὶ τέμαχος, οὗ Περιχλέης οὐκ ἠξιώϑη πώποτε. 

ΠΛΑΦΛΑΓΩΝ 
] - ᾿ ΄ 

ἀποϑανεῖσϑον αὐτίχα μάλα. 



ΙΠΠῊΣ 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
τριπλάσιον χεχράξομαί σου. 

ΠΑΦΛΑΓῺΝ 
χαταβοήσομαι βοῶν σε. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΛῊΣ 
χαταχεχράξομαί σε χράζων. 

ΠΑΦΛΑΓΩΝ 
διαβαλῶ σ᾽ ἐὰν στρατηγῆς. 

᾿ ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
χυγοχοτήσω σου τὸ νῶτον. 

ΠΑΦΛΑΓῸΝ 
περιελῶ σ᾽ ἀλαζονείαις. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
ὑποτεμοῦμαι τὰς ὁδούς σου. 

ΠΑΦΛΑΓῸΝ 
βλέψον ἔς μ᾿ ἀσχαρδαμυχτί. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
ἐν ἀγορᾷ κἀγὼ τέϑραμμαι. 

ΠΑΦΛΑΓῸΝ 
διαφορήσω σ᾽ εἴ τι γρύξεις. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
χοχιροφορήσω σ᾽ εἰ, λαλήσεις. 

ΠΑΦΛΑΓῺΝ 
ὁμολογῶ χλέπτειν" σὺ δ᾽ οὐχί. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
νὴ τὸν Ἑρμῆν τὸν ἀγοραῖον, 
χαπιορχῶ γε βλεπόντων. 

ΠΑΦΛΑΓῺΝ 
ἀλλότρια τοίνυν σοφίζει, 
χαί σὲ φαίνω τοῖς τιρυτάνεσιν 
ἀδεχατεύτους τῶν ϑεῶν ἵἱ- 

ρὰς ἔχοντα χοιλίας. 
ΧΟΡΟΣ 

ὦ μιαρὲ χαὶ βδελυρὲ κρᾶχτα, τοῦ σοῦ ϑράσους 
χπᾶσα μὲν γῆ πλέα, πᾶσα δ᾽ ἐχχλησία, χαὶ τέλη 
χαὶ γραφαὶ χαὶ διχαστήρι᾽, ὦ βορβοροτάραξι χαὶ 
τὴν πόλιν ἅπασαν ἡμῶν ἀνατετυρβαχώς, 
ὅστις ἡμῶν τὰς ᾿Ιϑήνας ἐχχεχώφωχας βοῶν, 

01 

τῷ Φφ Όι 

900 

910 

χἀπὸ τῶν πετρῶν ἄνωϑεν τοὺς φόρους ϑυννοσχοπεῖς. 313 

90Ὁ---818 --- 882 ---890 
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ΠΑΦΛΑΓῺΝ 
5 - - «“ , ΄ 

οἶδ᾽ ἐγὼ τὸ πρᾶγμα τοῦϑ'᾽ ὅϑεν πάλαι χαττύεται. 
ΛΛΛΑΝΤΟΠΩΛῊΣ 

ΡῚ ν᾿ Ἂς , ἐπ 3 , 2 Φ Ὁ) 59 Ι. , 

810 εἰ δὲ μὴ σύ γ᾽ οἶσϑα χάττυμ᾽, οὐδ᾽ ἐγὼ χορδεύματα, 
ὕστις ὑποτέμνων ἐπώλεις δέρμα μοχϑηροῦ βοὸς 

- , ΄ «“ , 

τοῖς ἀγροίχοισιν πανούργως, ὥστε φαίνεσϑαι πιαχύ, 
χαὶ πρὶν ἡμέραν φορῆσαι μεῖζον ἣν δυοῖν δοχμαῖν. 

ΧΟΡῸΣ 
᾿ , εὐ ποὶ “". 3. 5} ΄, “ ᾿ , 

γὴ “ία κἀμὲ τοῦτ᾽ ἔδρασε ταυτόν, ὥστε χαὶ γέλων 
820 παιμπολὺυν τοῖς δημόταισι χαὶ φίλοις τταρασχεϑεῖν" 

σιρὶν γὰρ εἶναι Περγασῆσιν ἔνεον ἐν ταῖς ἐμβάσιν. 
8292 ἄρα δῆτ᾽ οὐχ ἀπ ἀρχῆς ἐδήλους ἀναί- 

“ ΄ ζω (ὦ ΄ 

δειαν, ἥττερ μόνη προστατεῖ δητόρων; 
« Ἁ ΄ Ὁ , - -»ὕ Ἁ ᾿ 

8260 ἢ σὺ πιστεύων ἀμέργει τῶν ξένων τοὺς χαρπίμους, 
-" 2 ς » Ἀν ὁ ’ , ΄ πρῶτος ὦν" ὃ δ᾽ Ἱπποδάμου λείβεται ϑεώμενος. 

ἀλλ ἐφάνη γὰρ ἀνὴρ ἕτερος :τολὺ 
- ΄, [4 ᾽ὔ σοῦ μιαρώτερος, ὥστε με χαίρειν, 

880 ὃς σὲ σταύσει χαὶ πάρεισι, δῆλός ἐστιν αὐτόϑεν, 
στανουργίᾳ τὲ χαὶ ϑράσει 
χαὶ χοβαλιχεύμασιν. 
3223 53 ᾿ “4 , Ρ] ΕΝ [4 ΡΣ ἀλλ ὦ τραφεὶς σϑενττέρ εἶσιν ἄνδρες οἵπερ εἰσίν, 
γῦν δεῖξον ὡς οὐδὲν λέγει τὸ σωφρόνως τραφῆναι. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛῊΣ 
ΠΣ Ζ ἶ 2 ’ Ω9 ἀν. ς Ν , 

98ῦ χαὶ μὴν ἀχούσαϑ' οἷός ἔστιν οὑτοσὶ τ:τολίτης. 
πΑΨ ΠΑΦΛΑΓῺΝ 

οὐχ αὖ μ᾽ ἐάσεις; 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
» , 2 ᾿ 3 » ΄ 

μὰ “ὦ ἐπεὶ χἀγὼ πονηρός εἶμι. 
ΧΟΡῸΣ 

ΛΝ " Ἁ ΄ Ὁ να , ». Εἴ ΡῚ - 

ἐὰν δὲ μὴ ταύτῃ γ᾽ ὑπείχῃ, λέγ᾽ ὅτι κὰκ πονηρῶν. 
ΡΟ ΡΣ ΠΑΦΛΑΓῺΝ 

οὐχ αὖ μ ἐάσεις; 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
Ἁ ΄, 

μα. Ζέία. 

ΠΑΦΛΑΓῺΝ 
ναὶ μὰ Δία. 

ΛΛΛΑΝΤΟΠΩΟΛῊΣ ΔΙ 
μὰ τὸν Ποσειδῶ. 

922 --- 84 --- 397 .--- 408 

39 Σὰ}; δ... , - ᾿ ᾽ - " "νι 
39 αι αὐτὸ περι του σπροτερος εἰσπειν» σροώτα διαμαχοῦμαι. 
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ΠΑΦΛΑΓῸΝ 
οἴμοι διαρραγήσομαι. 840 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
χαὶ μὴν ἐγὼ οὐ “ταρήσω. 
ΧΟΡΟΣ 

πάρες πάρες πρὸς τῶν ϑεῶν αὐτῷ διαρραγῆναι. 
ΠΑΦΛΑΓῸΝ 

τῷ καὶ πεποιϑὼς ἀξιοῖς ἐμοῦ λέγειν ἔναντα; 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΔῊΣ 

ὅτιὴ λέγειν οἷός τε χἀγὼ καὶ χαρυχοττοιεῖν. 
ΠΑΦΛΑΓῸΝ 

ἰδοὺ λέγειν. καλῶς γ ἂν οὖν σὺ πρᾶγμα προσπεσόν σοι 
ὠμοσπάραχτον παραλαβὼν μεταχειρίσαιο χρηστῶς. 840 

ἀλλ᾽ οἶσϑ' ὅπερ πετονϑέναι δοχεῖς: ὅπερ τὸ πλῆϑος. 
εἴ που διχίδιον εἶπτας εὖ κατὰ ξένου μετοίχου, 
τὴν νύχτα ϑρυλῶν χαὶ λαλῶν ἕν ταῖς ὁδοῖς σεαυτῷ, 

ὕδωρ τὲ πίνων χἀπιδειχνὺς τοὺς φίλους τ᾽ ἀνιῶν, 

ᾧου δυνατὸς εἶναι λέγειν. ὦ μῶρε τῆς ἀνοίας. 800 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

τί δαὶ σὺ πίνων τὴν πόλιν ττεποίηχας, ὥστε νυνὶ 
ὑπτὸ σοῦ μονωτάτου χατεγλωττισμένην σιωττᾶν; 

ΠΑΦΛΑΓῸΝ 
ἐμοὶ γὰρ ἀντέϑηχας ἀνθρώπων τίν᾽; ὅστις εὐθὺς 
ϑύννεια ϑερμὰ χαταφαγών, χἀτ᾿ ἐπιπιιὼν ἀχράτου 
οἴνου χύα χασαλβάσω τοὺς ἕν Πύλῳ στρατηγούς. 8δῦ 

ΛΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
ἐγὼ δέ γ᾽ ἤνυστρον βοὸς χαὶ κοιλίαν ὑείαν 
χαταβροχϑίσας κατ᾿ ἐπιπιὼν τὸν ζωμὸν ἀναπόνιπτος 
λαρυγγιῶ τοὺς ῥήτορας χαὶ Νικίαν ταράξω. 

ΧΟΡῸΣ 
Ν Α ΡΣ 1 , [4] 2 . ,ὔ , 

τὰ μὲν ἀλλὰ μ' ἤρεσας λέγων" ἕν δ᾽ οὐ προσίεταέ με, 

τῶν πραγμάτων ὅτιὴ μόνος τὸν ζωμὸν ἐχροφήσει. 860 
ε ΠΑΦΛΑΓῸΝ 

2 2 ΄, ν , , 

ἀλλ οὐ λάβραχας χαταφαγὼν Μιλησίους κλονήσεις. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

τὶ ᾿ ,)7)9Ὁ ν ΄ ΄ ἡ. 

ἀλλὰ σχελίδας ἐδηδοχὼς ὠνήσομαι μέταλλα. 
ΠΑΦΛΑΙῺΝ 

3 ἢ ἢν - ν " ᾿ , 

ἐγὼ δ᾽ ἐπεσπηδῶν γε τὴν βουλὴν βίᾳ κυχήσω. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

2 Χ ’ ᾿ ᾿ ’ ἐγὼ δὲ χινήσω γέ σου τὸν πρωχτὸν ἀντὶ φύσχης. 



04 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ΠΑΦΛΑΤῸΝ 
805 ἐγὼ δέ γ᾽ ἐξέλξω σε τῆς πυγῆς ϑύραζε χῦβδα. 

ΧΟΡῸΣ 
" " - 2 Ω Ψ 2 2 - ΄“ 

γὴ τὸν Ποσειδῶ χἀμέ τἀρ᾽, ἤνπερ γε τοῦτον ἕλχῃς. 
ΠΑΦΛΑΓῸΝ 

-’ ’ ΡῚ - ΄ 

οἷόν σε δήσω ᾽ν τῷ ξύλῳ. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΘΛῊΣ 

διωξομαί σε δειλίας. 
ΠΑΦΛΑΓῸΝ 

ς ’ ’ 

ἢ) βύρσα σου ϑρανεύσεται. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

8170 δερῶ σὲ ϑύλαχον χλοπῆς. 
ΠΑΦΛΑΓῸΝ 

διαπατταλευϑήσει χαμαί. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

’ 2 - ’, 

σεεριχόμματ᾽ ἐχ σοῦ σχευάσω. 
ΠΑΦΛΑΓῸΝ 

τὰς βλεφαρίδας σου τταρατιλῶ. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΛῊΣ 

᾿ - Ψ' ϑ. “ 

τὸν πρηγορῶνά σοὐχτεμῶ. 
ΟἸΚΕΤΗΣ 

" - ,2 ΄ 

8τό χαὶ νὴ Δί᾽ ἐμβαλόντες αὖ- 
τῷ πάτταλον μαγειριχῶς 
2 Ἅ ΄ ὦ 3 2 , 

ἐς τὸ στόμ, εἶτα δ᾽ ἕνδοϑεν 
" - αι χρ 2 

τὴν γλῶτταν ἑξείραντες αὖ- 
- ΄ 7 3 :3 - 

τοῦ σχειμόμεσϑ᾽ εὖ χανδριχῶς 

880 χεχηνότος 
τὸν πρωχτὸν εἰ χαλαζᾷ. 

ΧΟΡΟΣ 
ἦν ἄρα πυρός γ᾽ ἕ ϑερμότερα χαὶ λόγω ἣν ἄρα πυρός γ᾽ ἕτερα ϑερμότερα χαὶ λόγων 
2 , - 2 - ΒΡ] ’ ᾿ » - 2 

880 ἐν πόλει τῶν ἀναιδῶν ἀναιδέστεροι" χαὶ τὸ πρᾶγμ 
ἦν ἄρ᾽ οὐ φαῦλον ὧδ᾽ τλλ ἔπιϑι χαὶ ν ἂρ οὐ φαῦλον ὡὃ.... ἀλλ ἔπιϑιε καὶ στροβει, 

᾽Χ Β] ᾿΄ ᾿ - ᾿ , ᾿ 5 

μηδὲν ὀλίγον ποίει. νῦν γὰρ ἔχεται μέσος" 
« Ἁ ᾿ ’ Ἁ - - ὡς ἐὰν γυνὶ μαλάξης αὐτὸν ἐν τῇ προσβολῇ, 

Ν. “ιν ς ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ΄ ᾿ 890 δειλὸν εὑρήσεις" ἐγὼ γὰρ τοὺς τρύπους ἐπίσταμαι. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΌΛῊΣ 

Ρ] 

2 » "ἴ; ΄ , ᾿ ’ ἐν ξύλῳ δήσας ἀφαύει χἀποδόσϑαι βούλεται. 



ΙΠΠῊΣ θῦ 

ΠΑΦΛΑΓῸΝ 
3 , ΒΒ τς: - ᾽Ὰ - οὐ δέδοιχ ὑμᾶς, ἕως ἂν ζῇ τὸ βουλευτήριον 

χαὶ τὸ τοῦ δήμου ττρόσωτπτον μαχχοζ, χαϑήμενον. 
ΧΟΡΟΣ 

ς ι ᾿ πα γῸ ΄ τ Ὁ 
ὡς δὲ πρὸς πᾶν ἀναιδεύεται χοὺ μεϑίέ- 

στησι τοῦ χρώματος τοῦ τταρεστηχότος. 

εἰ σὲ μὴ μισῶ, γενοίμην ἐν Κρατίνου χῴδιον, 400 
χαὶ διδασχοίμην σπιροσάδειν Μορσίμοου τραγῳδίᾳ. 
ΞΑ « Ἂ ῃ ͵ .͵« 

Ε ΄ Ξ3., “Ὁ - ΄ ΄ 

ὦ περὶ πάντ ἐπὶ πᾶσί τὲ πράγμασι 
»,. 5. ἢ ς᾽" 

δωροδόχοισιν ἐπ᾿ ἄνϑεσιν ἵζων, 
γ᾽ 6 ᾿ [42 τ 5. ὮΌΣΛ ν » 

εἴϑε φαύλως ὥσπερ ηὗρες ἐχβάλοις τὴν ἔνϑεσιν. 
ΕΥ̓) χ ΚΩΜΩ͂Ν ΄ ις 

ᾷἄσαιμι γὰρ τότ᾽ ἂν μόνον, 405 
γεῖνε τεῖν ἐπὶ συμφοραῖς. 

ἢ 5. ΓΝ , ΄ 

τὸν Βουλίου τ᾽ ἂν οἴομαι γέροντα πυροττίττην 

ἡσϑέντ᾽ ἰητταιωνίσαι χαὶ βαχχέβαχχον «σαι. 
ΠΑΦΛΑΓῸΝ 

’ ΞΕ, » 9 52 ν -» 

οὐ τοί μ᾽ ὑπερβαλεῖσϑ᾽ ἀναιδείᾳ μὰ τὸν Ποσειδῶ, 
᾽Χ ΄ 3.3 , ’ ΄ ἢ μή ποτ᾽ ἀγοραίου Ζιὸς σττλάγχνοισι πταραγενοίμην. 4τὸ 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΟΛῊΣ 
Ἁ νἉ , ὴ « ὴ « 

ἔγωγε νὴ τοὺς χονδύλους οὺς ττολλὰ δὴ ̓ πὶ πολλοῖς 
2 ΄ , ΄, ΄ 

ἠνεσχόμην ἐχ παιδίου, μαχαιρίδων τε τιληγάς, 
ς - , ἌΨ ΄ ΡΒ} ΄ 3. ἫΝ 

ὑπιερβαλεῖσϑαί σ᾽ οἴομαι τούτοισιν, ἢ μάτην γ᾽ ἂν 
ΕῚ ν - , - 
ἀπομαγδαλιὰς σιτούμενος τοσοῦτος ἐχτραφείην. 41 

ΠΑΦΛΑΓῸΝ 
; [4 , ἊΣ , - ἊΣ 
ἀπομαγδαλιὰς ὥσττερ χύων; ὦ τταμττόνηρξ πτῶς οὖν 

᾿" - ᾿Ὶ ’, 

χυνὸς βορὰν σιτούμενος μαχεῖ σὺ χυνοχεφάλλῳ; 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
5 ὩΣ 5) γ ; φι , 

χαὶ νὴ 4 ἄλλα γ᾽ ἐστί μου χόβαλα παιδὸς ὄντος. 
χα ΄ ν ᾿ ΠΥ ᾿ 

ἐξηχτάτων γὰρ τοὺς μαγειρίσχους λέγων τοιαυτέ" 
, - - “ , ΄ 

σχέννασϑε παῖδες" οὐχ ὁρᾶϑ᾽; ὥρα νέα, χελιδών. 
«" ν2 ΥΥΓΥ, Η ΓΕ ΘῚ ᾿, -Ὁ - - 

οἱ δ᾽ ἔβλεσιον, χαγὼ ᾽ν τοσούτῳ τῶν χρεῶν ἔχλετττον. 430 
ΧΟΡῸΣ 

5 [ε ’ , -" 2 ’ 

ὦ δεξιώτατον χρέας σοφῶς γε προὐνοήσω" 
΄“ ΩΣ ΄ ΝῚ ᾿΄ Α : , 

ὥστίερ ἀχαλήφας ἐσϑίων τιρὸ χελιδόνων ἔχλετττες. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

Ά -" - ΟἹ ΄ Ἐτ - 

χαὶ ταῦτα δρῶν ἐλάνϑανόν γ᾽" εἰ δ᾽ οὖν ἴδοι τις αὐτῶν, 
2 ἐς , Ε} Ι) ’ " ν ΄ Ἔ 

ἀπτοχρυτιτόμενος ἕς τὼ χοχώνα τοὺς ϑεοὺς ἀπώμνυν 
ΑΥὐϊϑδιορ]ιαπῖὶς υοἱ. [. Ὁ 
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ὥστι᾽ εἶπ᾽ ἀνὴρ τῶν ῥητόρων ἰδών με τοῦτο δρῶντα" 
2 " ὦ» ὦ ς κα πο ον ὦ . ὩΣ ᾽ 2 

οὐχ ἔσϑ'᾽ ὕπως ὃ παῖς δ᾽ οὐ τὸν δῆμον ἐπιτροτιεύσει. 
ΧΟΡῸΣ 

᾽ ἕξ ᾿ Υ δ ς ΡῚ ν νὰ 7 .. ν δ τ τ , Ὁ 

εὖ γε ξυνέβαλεν αὔτ᾽ ἀτὰρ δῆλόν γ ἄφ οὗ ξυνέγνω 
πὶ νὴ ΄ κὸν κῶς βὰν σοὶ δα ᾿ “ 

ὁτιὴ ᾽πιώρχεις ἡρτιαχὼς χαὶ τὸ χρέας εἰχ ὃ πρωχτός. 
ΠΑΦΛΑΓῺΝ 

" ͵ , - { ᾽, 53 Ψ -“ » 

ἐγώ σε τταύσω τοῦ ϑράσους, οἰμαι δὲ μᾶλλον ἀμφω. 
ξειμι γάρ σοι λαμπρὸς ἤδη χαὶ μέγας χαϑιείς, 

- ΄ ’ »" Ἁ , - 

μοῦ ταράττων τήν τὲ γῆν χαὶ τὴν ϑάλατταν εἰχῇ. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΘΛῊΣ 

ΒῚ " ᾿" ’ . 3η5 “ εν ΜΕΝ ΄, 

ἐγὼ δὲ συστείλας γε τοὺς ἀλλᾶντας εἰτ ἀφήσω 
᾿ τὴν ν , ἌΡ. ᾿ Μ , 

χατὰ χῦμ᾽ ἐμαυτὸν οὔριον, χλάειν σὲ μαχρὰ χελεύσας. 
ΟΙΚΕΤῊΣ 

, ΄, - " 2 42 “» 

χάγωγ᾽, ἐάν τι τπτταραχαλᾷ, τὴν ἀντλίαν φυλάξω. 
ΠΑΦΛΑΓῸΝ 

οὐ τοι μὰ τὴν “ήμητρα χαταπροίξει τάλαντα πολλὰ 
᾿, 3 ΄, 

χλέψας “Ιϑηναίων. 
ΟἸΙΚΕΤΗΣ Α 

») ς - Ψ ,ὔ Ξ ἄϑρει χαὶ τοῦ ποδὸς παρίει 
τ , , ὉΝ , - ὡς οὗτος ἤδη χαιχίας 1) συχοφαντίας τιγεῖ. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΏΛΗΣ 
᾿ ᾿] 35 3 ΄, ΄ 

σὲ δ᾽ ἐκ Ποτειδαίας ἔχοντ᾽ εὖ οἶδα δέχα τάλαντα. 

ΠΑΦΛΑΓῸΝ 
᾽, « ΄ » ὦ «" Ἁ - 

τί δῆτα; βούλει τῶν ταλάντων ἕν λαβὼν σιωπᾶν; 

ΧΟΡῸΣ 
«ς ν ΡΣ «ς ᾿ ’, ; ᾿ ᾿ 

ἁνὴρ ἂν ἡδέως λάβοι. τοὺς τερϑρίους τιαρίει. 
" λῶν , 

τὸ τινεῦμ ἔλαττον γίγνεται. 
; ΠΑΦΛΆΓῸΝ 

φευξει γραφας.. .. 
ς ἦς : 
ἑχατονταλάντους τέτταρας. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΌΛΗΣ 
Ἀ 9 . ᾿ , 

σὺ δ᾽ ἀστρατείας εἴχοσιν, 
Κλ. Ὺ Ε - ὉΝ , χλοσπτῆς δὲ πλεῖν ἢ χιλίας. 

ΠΑΦΛΑΓῺΝ 
2 “« 9η , , 
ἑχ τῶν ἀλιτηρίων σὲ φη- 

μι γεγονέναι τῶν τῆς ϑεοῦ. 

ΛΛΑΛΔΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
τὸν 7τἀτίτον εἰναί φημέ σου 
τῶν δορυφόρων. 



ΤΠῚΠΉΗῊΣ 

ΠΑΦΛΑΓῺΝ 
ποίων; φράσον. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

τῶν Βυρσίνης τῆς Ἱππίου. 
ΠΑΦΛΑΓῺΝ 

χύβαλος εἶ. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

στανοῦργος εἶ. 
ΧΟΡΟΣ 

ΑΝ ΝᾺ » 

σαῖ ἀνδριχῶς. 
ΠΑΦΛΑΓῸΝ 

δ ἣν νὴ 

ἰοὺ ἰού, 
τὐπτουσί μ᾽ οἱ ξυνωμόται. 

ΧΟΡΟΣ 
.9 »} ἘΣ σοὶ Ξ' ΄, Ἢ 

παῖ αὐτὸν ἀνδρειότατα, χαὶ 
γάστριζε χαὶ τοῖς ἐντέροις 
χαὶ τοῖς χύλοις, 

ΒῚ - Ἁ 2 

χώπως χολᾷ τὸν ἄνδρα. 
1 , ΄, 3 2 

ὦ γεννικώτατον χρέας ψυχήν τ᾽ ἄριστε πάντων, 
Ἢ - ,ὔ ΟῚ ᾿ ΐ τ - » ΄ 

χαὶ τῇ πόλει σωτὴρ φανεὶς ἡμιῖν τε τοῖς πολίταις, 
ς Ψ " Υ ,η δορὶ ἀπανερς 2 ΄ 
ὡς εὖ τὸν ἀνδρα :τοιχίλως 9 ὑπῆλϑες ἐν λόγοισιν. 

Ἐς , 2 » «“ “ ἰῶν 
πῶς ἂν σ᾽ ἐπαινέσαιμεν οὕτως ὥσπερ ἡδόμεσθϑα; 

ΠΑΦΛΑΓῺΝ 
. " ᾿: ΄ ΄ ἐν ΒΡ] μι ΄ 

ταυτὶ μὰ τὴν ΖΦήμητρά μι οὐχ ἐλάνϑανεν 
τεχταινόμενα τὰ πράγματ᾽, ἀλλ᾽ ἠπιστάμην 

2 2 , ’ 

γομφούμεν᾽ αὐτὰ πάντα χαὶ χολλώμενα. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

», 3: ὅ᾽ Ὁ οΣ , τ 
οὐχουν ἕν “ργει μ' οἷα πράττει λανϑανγει. 

πρόφασιν μὲν ᾿Ιργείους φίλους ἡμεῖν σιοιεῖ, 
2ν5», 39. - ΄, » , ἰδίᾳ δ᾽ ἐχεῖ “αχεδαιμονίοις ξυγγίγνεται. 

ΧΟΡΟΣ 

οἴμοι σὺ δ᾽ οὐδὲν ἐξ ἁμαξουργοῦ λέγεις; , υ ὃ οὐδὲν ἐξ ἁμαξουργοῦ λέγεις; 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛῊΣ 

ῳ, ἘΠ το Ὁ ἢ ’ 

χαὶ ταῦτ᾽ ἕφ᾽ οἷσίν ἐστι συμφυσώμενα 
Ἐν έν 5 . - , “ ἐγῴδ᾽" ἐπὶ γὰρ τοῖς δεδεμένοις χαλχεύεται. 

ΧΟΡῸΣ 
ΘΝ μν 2.5. , 2 ᾿ - Ω , 

εὐ γ εὖ γε, χάλχευ᾽ ἀντὶ τῶν χολλωμένων. 
ΛΛΑΛΑΝΤΟΠΟΛῊΣ 

ἘΣ ἘΝ 25 5 - » ΤΕ »ζ 5 
καὶ ξυγχροτοῦσιν ἄνδρες αὖτ᾽ ἐχεῖϑεν αὐ, 

-“ [ὦ 3 2 3) ΄ , ᾿ 

χαὶ ταῦτά μ᾽ οὐτ᾽ ἀργύριον οὔτε χρυσίον 
“2: 

ἜΧΙ 
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" 2 ᾿ », , , 

διδοὺς ἀναπείσεις οὔτε τεροσπέμπων φίλους, 

ὅπως ἐγὼ ταῦτ᾽ οὐκ “Ιϑηναίοις φράσω. 
ΠΑΦΛΑΓΩΝ 

δι. ᾿ ΠΥ », »2 2 . ὅν ὅϑ 
ἐγὼ μὲν οὖν αὐτίχα μάλ ἐς βουλὴν ἰὼν 

ὑμῶν ἁπάντων τὰς ξυνωμοσίας ἐρῶ, 
χαὶ τὰς ξυνόδους τὰς νυχτερινὰς τὰς ἐν πόλει, 

, τὸ , -Ό-Ό"-"» 

χαὶ πάνϑ᾽ ἃ Μήδοις καὶ βασιλεῖ ξυνώμνυτε, 
Ψ - - , 

χαὶ τὰκ Βοιωτῶν ταῦτα συντυρούμενα. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΔῊΣ 

-» Ξ ς " πῇ , 

χιῶς οὖν ὃ τυρὸς ἐν Βοιωτοῖς ὦνιος; 
ΠΑΦΛΑΑΤῸΝ 

5} ’ Ἁ . Ἶ ς ᾿ - 

ἐγώ σὲ νὴ τὸν ραχλέα τταραστορῶ. 
ΧΟΡῸΣ 

2 λ Ἁ ᾿ - ΒᾺῚ ᾽, , 39 

ἄγε δὴ σὺ τίνα νοῦν ἢ τίνα γνώμην ἔχεις; 
, ΕῚ » ΄ 

γυνί γε δείξεις, εἴπερ ἀπεχρύψω τότε 
ἐς τὼ χοχώνα τὸ χρέας, ὡς αὐτὸς λέγεις. 
ϑεύσει γὰρ ἄξας ἐς τὸ βουλευτήριον, 

« γ ; Ῥ - 
ὡς οὗτος ἐσπεσὼν ἐχεῖσε διαβαλεῖ 
ς - ΓΩ ΄ "- 

ἡμᾶς ἅπαντας χαὶ χράγον χεχράξεται. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΌΔῊΣ 

3 ὙΈΤῚ κὸ - 3. τε .} Ἁ ἄλλ᾽ εἰμι πρῶτον δ᾽ ὡς ἔχω τὰς χοιλίας 

χαὶ τὰς μαχαίρας ἐνθαδὶ χαταϑήσομαι. 
ΟἸΚΕΤῊΣ Αὶ 

ἔχε νυν, ἄλειιψνον τὸν τράχηλον τουτῳί, 
2 “ ’ ,ὔ “ 

ἵν ἐξολισϑάνειν δύνῃ τὰς διαβολάς. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

35,3. ΓΚ , ᾿ ἱ - , ἀλλ᾽ εὖ λέγεις χαὶ παιδοτριβικῶς ταυταχγί. 
ΟἸΚΕΤῊΣ Α 

5 2 , ᾿ , ἔχε νυν, ἐπέγχαψον λαβὼν ταδί. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΘΛῊΣ 

, ’ 

τί δαί; 
ΟἸΚΈΤΗΣ Α 

ΡΣ. γ᾽ - , , ἵν ἄμεινον ὠ τᾶν ἐσχοροδισμένος μιάχη. 
χαὶ σπεῦδε ταχέως. 

ΛΑΛΑΝΤΟΠΩΛῊΣ 
ταῦτα δρῶ. 

ΟἸΚΈΤΗΣ ἃ ι 
μέμνησό νυν 

δάχνειν διαβάλλειν τοὺς λόφους κατεσϑίειν, 

χώπως. τὰ κάλλαι’ ἀποφαγὼν ἥξεις “τάλιν. 



ΙΠΠΗΣ 09 

ΧΟΡῸΣ 
3 ΡΥ , ᾿ Α ΄:- 

ἀλλ᾽ ἴϑι χαίρων, χαὶ πράξειας 
κ κα ᾿ ΄ , ΄ 

χατὰ νοῦν τὸν ἐμόν, χαί σὲ φυλάττοι 
" 3 ἘΞ, ΕΞ δι αν 

Ζεὺς ἀγοραῖος" χαὶ νιχῆησὰς 800 
τ Ἔῶῖς τὸς, ΄ ς [τὰς ΡΒ 

αὖϑις ἐχεῖϑεν πάλιν ὡς ἡμᾶς 

ἔλϑοις στεφάνοις χατάπαστος. 
»-» - , Ἁ -" - 2 

ὑμεῖς δ᾽ ἡμῖν πρόσχετε τὸν νοῦν χαίροντες τοῖς ἀναπαίστοις. 
΄ “ 3 .ς - 

εἰ μέν τις ἀνὴρ τῶν ἀρχαίων χωμῳδοδιδάσχαλος ἡμᾶς δ0ῦ 
ἠνάγχαζεν λέξοντας ἔπη πρὸς τὸ ϑέατρον παραβῆναι, 

3 Β) »η 2 ’ ὃ - Ψ) ἌΓ , 2 3, ’ 

οὐκ ἂν φαύλως ἔτυχεν τούτου" νῦν δ᾽ ἄξιός ἐσϑ' ὃ πτοιητής, 
᾿) 4 - - - , , 

ὅτι τοὺς αὐτοὺς ἡμῖν μισεῖ τολμᾷ τε λέγειν τὰ δίχαια, δῖ 
κι ᾿ -- μα ΄, 

καὶ γενναίως πρὸς τὸν τυφῶ χωρεῖ χαὶ τὴν ἐριώλην. 
,“- ς »" Ὶ - , 

ἃ δὲ ϑαυμάζειν ὑμῶν φησιν ττολλοὺς αὐτῷ προσιόντας 
΄“- - 2 ΄ ν ᾿ ΄ 

χαὶ βασανίζειν ττῶς οὐχὲ πάλαι χορὸν αἰτοίη καϑ'᾽ ἑαυτόν, 

ἡμᾶς ὑμῖν ἐχέλευε φράσαι περὶ τούτου. φησὶ γὰρ ἁνὴρ 
οὐχ ὑπ᾽ ἀνοίας τοῦτο πειτονϑὼς διατρίβειν, ἀλλὰ νομίζων οι 

Ἄκι; 5 η ΄ ς ἥ . χωμῳδοδιδασχαλίαν εἶναι χαλε:τώτατον ἔργον ἁπάντων 
“πολλῶν γὰρ δὴ πειρασάντων αὐτὴν ὀλίγοις χαρίσασϑαι" 

- »η ’ Ἂν, , 5 

ὑμᾶς τε πάλαι διαγιγνώσχων ἐπετείους τὴν φύσιν ὄντας 
, -" -" “ - ΄ κ 

χαὶ τοὺς προτέρους τῶν ποιητῶν ἅμα τῷ γήραι προδιδόντας" 
-» « ΄ «“ -᾿ -» 

τοῦτο μὲν εἰδὼς ὥπταϑε Μάγνης ἅμα ταῖς πολιαῖς χατι- 
οὖσαις, 590 

ὃς πλεῖστα χορῶν τῶν ἀντιπάλων νίχης ἔστησε τροπαῖα" 
σιάσας δ᾽ ὑμῖν φωνὰς ἱεὶς χαὶ τῃνάλλων καὶ τιτερυγίζων 
χαὶ λυδίζων χαὶ τνηνίζων χαὶ βαιττόμενος βατραχείοις 
οὐχ ἐξήρχεσεν, ἀλλὰ τελευτῶν ἐπὶ γήρως, οὐ γὰρ ἐφ᾽ ἥβη (ἙΞ ΟΣ ν, ἀλλὰ τ υτῶν στε γήρως, γὰρ ἐφ ἡρῆὴς, 
ΞΚΕΙΣ; ᾿ξ ὯΝ 27 [4 φ δ’ τος ΄ 3 .λ ΤΕΣ δ Ὦ ΚὩΞ 

ἐξεβλήϑη πρεσβύτης ὦν, ὅτι τοῦ σχώτττειν ἀττελείφρϑη" δ9ῦ 

εἰτα Κρατίνου μεμνημένος, ὃς πολλῷ ῥδεύσας ποτ᾽ ἐπαίνῳ 
ν - ᾿] ᾿᾽ »ν ν » Ἀ - , ’ 

διὰ τῶν ἀφελῶν τιεδίων ἔρρει, καὶ τῆς στάσεως τταρασύρων 
Β] , Ἁ - Α Ἵ ΄ Ἀ Ν Ἁ 

ἐφόρει τὰς δρῦς χαὶ τὰς πλατάνους χαὶ τοὺς ἐχϑροὺς προ- 
ϑελύμνους" 

ἘΣ γ) Ρ] ΕἸ ᾿] -- , ων τὰ , 

ἄσαι δ᾽ οὐχ ἣν ἐν ξυμποσίῳ πλὴν “Πωροῖ συχοπέδιλε, 
καὶ τέχτονες εὐπαλάμων ὕμνων" οὕτως ἤνϑησεν 

ἐχεῖνος. 580 

γυνὶ δ᾽ ὑμεῖς αὐτὸν δρῶντες τταραληροῦντ᾽ οὐχ ἐλεεῖ ὑμεῖς αὐτὸν δρῶντες παραληροῦντ᾽ οὐχ ἐλεεῖτε, 
3 75» 2 - - 2 , - ’ 

ἐκτιπτουσῶν τῶν ἡλέχτρων χαὶ τοῦ τόνου οὐχ ἔτ᾽ ἐνόντος 

ὦ παντοίας ἤδη μούσης πειραϑέντες καϑ' ἑαυτούς. ὅ04 
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τ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

τῶν 9᾽ ἁριιονιῶν διαχασχουσῶν" ἀλλὰ γέρων ὧν περιέρρει, 
ὥσπερ Κοννᾶς, στέφανον μὲν ἔχων αὖον δίψῃ δ᾽ ἀπολωλώς, 
ὃν χρῆν διὰ τὰς προτέρας νίχας πίνειν ἐν τῷ πρυτανείῳ, 
χαὶ μὴ ληρεῖν ἀλλὰ ϑεᾶσϑαι λιπαρὸν παρὰ τῷ “ιονύσῳ. 
οἵας δὲ Κράτης ὀργὰς ὑμῶν ἠνέσχετο καὶ στυφελιγμούς, 
ὃς ἀπὸ σμιχρᾶς δαπάνης ὑμᾶς ἀριστίζων ἀπέπεμπεν, 
ἀπὸ χραμβοτάτου στόματος μάττων ἀστειοτάτας ἐπινοίας" 
χοῦτος μέντοι μόνος ἀντήρχει, τοτὲ μὲν πείπτων τοτὲ δ᾽ οὐχί. 
ταῦτ᾽ ὀρρωδῶν διέτριβεν ἀεί, καὶ πρὸς τούτοισιν ἔφασχεν 
ἐρέτην χρῆναι πρῶτα γενέσϑαι πρὶν πηδαλίοις ἐπιχειρεῖν, 
χἀτ᾿ ἐντεῦϑεν πρῳρατεῦσαι χαὶ τοὺς ἀνέμους διαϑρῆσαι, 
χᾷτα χυβερνᾶν αὐτὸν ἑαυτῷ. τούτων οὖν οὕνεκα πάντων, 
ὅτι σωφρονιχῶς κοὐχ ἀνοήτως ἐσπηδήσας ἐφλυάρει, 

αἴρεσϑ᾽ αὐτῷ πολὺ τὸ ῥόϑιον, τταραπέμψατ᾽ ἐφ᾽ ἕνδεχα 
χώιαις 

ϑόρυβον χρηστὸν ληναΐτην, 
ἵν᾿ ὃ ποιητὴς ἀπίῃ χαίρων 
χατὰ νοῦν πράξας, 
φαιδρὸς λάμποντι μετώπῳ. 
ἕπιτ ἄναξ Πόσειδον, ᾧ 
χαλχοχρότων ἵππων χτύπος 
χαὶ χρεμετισμὸς ἀνδάνει 
χαὶ χυανέμβολοι ϑοαὶ 
μισϑοφόροι τριήρεις, 
μειραχέων ϑ᾽ ἅμιλλα λαμ- 
πρυνομένων ἐν ἅρμασιν 
χαὶ βαρυδαιμονούντων, 
δεῦρ᾽ ἔλϑ'᾽ ἐς χορὸν ὦ χρυσοτρίαιν᾽ ὠ 
δελφίνων μεδέων σουνιάρατε, 
ὦ γεραίστιε παῖ Κρόνου, 
Φορμίωνέ τε φίλτατ᾽ ἔχ 
τῶν ἄλλων τε ϑεῶν ἡ΄ϑη- 
γαίοις τιρὸς τὸ :ταρεστός. 

εὐλογῆσαι βουλόμεσϑα τοὺς πατέρας ἡμῶν, ὅτι 
ἄνδρες ἦσαν τῆσδε τῆς γῆς ἄξιοι χαὶ τοῦ πέπλου, 

οἵτινες πεζαῖς μάχαισιν ἔν τε ναυφράχτῳ στρατῷ 
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ΤΠΙ͵ΗΣ 
τ -«- 3. "ν ΄ ἍΤ Ὁ 

χτανταχοῦ νιχῶντες ἀεὶ τήνδ᾽ ἐχόσμησαν πόλιν" 
Ξ ’ Ρ] -»" . , 

οὐ γὰρ οὐδεὶς πώποτ᾽ αὐτῶν τοὺς ἐναντίους ἰδὼν 
΄ γη.42 2 ν Ἅ 3 , τ ἠρίϑμησεν, ἀλλ᾿ ὃ ϑυμὸς εὐϑὺς ἣν μυνίας 

, » 39. "5 2 

εἰ δέ στου πέσοιεν ἐς τὸν ὠμὸν ἐν μάχῃ τινί, 
- 2 ’ ἌΡ Ὁ - , 

τοῦτ᾽ ἀπειμήσαντ᾽ ἄν, εἶτ᾽ ἠρνοῦντο μὴ πιεπττωχέναι, 
2 ΝΟ ΄ Ψ κ " 3,2: ὋΝ τὰ 

ἀλλὰ διεπάλαιον αὐϑις. χαὶ στρατηγὸς οὐδ᾽ ἂν εἷς 
» Ἁ - ᾿΄ Υ̓ 23..3 , Ὶ ΄, 

τῶν πρὸ τοῦ σίτησιν ἥτησ᾽ ἐρόμενος Κλεαίνετον" 
ὅτ, 7 κι κ , , ν 7 

γῦν δ᾽ ἐὰν μὴ προεδρίαν φέρωσι καὶ τὰ σιτία, 
2 “- ΄ ς - ᾿] - -» 

οὐ μαχεῖσϑαί φασιν. ἡμεῖς δ᾽ ἀξιοῦμεν τῇ ττόλει 
- , 2 , Σὰ 

γιροῖχα γενναίως ἀμύνειν καὶ ϑεοῖς ἐγχωρίοις. 
χαὶ πρὸς οὐχ αἰτοῦμεν οὐδὲν τιλὴν τοσουτονὶ μόνον" 
ἣν ποτ᾿ εἰρήνη γένηται χαὶ τόνων τταυσώμεϑα, 

ι { ἘΣ Ὁ τς - 2,5 ͵ 
μὴ φϑονεῖϑ' ἡμῖν χομῶσιε μηδ᾽ ἀπεστλεγγεσμένοις. 

ὠ πολιοῦχε Παλλάς, ὦ 
-» ς , ς 

τῆς ἱερωτάτης ἁπα- 
σῶν :“τολέμῳ τε χαὶ ττοιη- 

- Ὥ Ψ “Π 

ταῖς δυνάμει ϑ' ὑπερφερού- 
σης μεδέουσα χώρας, 
δεῦρ᾽ ἀφιχοῦ λαβοῦσα τὴν 
ἐν στρατιαῖς τε χαὶ μάχαις 

ἡμετέραν ξυνεργὸν 
Νίχην, ἣ χοριχῶν ἐστιν ἑταίρα 

τὰ 3.2. ἢ ΗΣ ωοτ΄.-»- ,- 
τοῖς τ ἐχϑροῖσι μεϑ' ἡμῶν στασιάζει. 
γῦν οὖν δεῦρο φάνηϑι" δεῖ 
γὰρ τοῖς ἀνδράσι τοῖσδε τιά- 
σῃ τέχνῃ πορίσαι σὲ νί- 

χὴν εἴχτερ ποτὲ χαὶ νῦν. 
“δἵι ς ΙΝ [4] ζ , ο᾽ 2 4 α ξύνισμεν τοῖσιν ἵπποις, βουλόμεσϑ' ἐπαινέσαι. 

“ ) 2 -ὠ Ὶ , 

ἄξιοι δ᾽ εἴσ᾽ εὐλογεῖσϑαι" ππολλὰ γὰρ δὴ πράγματα 
ξυνδιήνεγ» ϑ᾽ ἡμῶν, ἐσβολάς τε χαὶ μάχας ξυνδιήνεγχαν μεϑ' ἡμῶν, ἐσβολάς τε χαὶ μάχας. 
2 ἡΝ ᾿] - - - ΥΥ͂ ΄, 

ἀλλὰ τὰν τῇ γῇ μὲν αὐτῶν οὐχ ἄγαν ϑαυμάζομεν, 
ς εἰ δ δ . , ν » 

ὡς τ᾽ ἐς τὰς ἱππαγωγοὺς εἰσεπήδων ἀνδριχῶς, 

σεριάμενοι χύϑωνας, οὲ δὲ σκόροδ᾽ ἐλάας χρόμμυα" 
3 ν ,ὔ Ἵ ΄ .ς ὼ 

εἶτα τὰς χώπας λαβόντες ὥσπερ ἡμεῖς οἱ βροτοὶ 
., ΟἼΝ ὁ 2 ΄ “- -Ὁ- , - 

ἐμβαλόντες ἀνεβρύαξαν, ἱπιταπαῖ, τίς ἐμβαλεῖ; 

ληπτέον μᾶλλον. τί δρῶμεν; οὐχ ἐλᾷς ὦ σαμφόρα; 
2 , "  Ὶ ’ ἊΨ ΄ 

ἐξεχτήδων τ ἐς Κόρινϑον" εἶτα δ᾽ οἱ νεώτατοι 
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2 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ταῖς ὅπλαῖς ὥρυττον εὐνὰς χαὶ μετῆσαν στρώματα" 
ν ’ 3 ,ὕ φς 

ἤσϑιον δὲ τοὺς παγούρους ἀντὶ ποίας μηδιχῆς, 
΄ , - 3 - ΜᾺ 

εἴ τις ἐξέρποι ϑύραζε χὰκ βυϑοῦ ϑηρώμενοι 
ὥστ᾽ ἔφη Θέωρος εἰπεῖν χαρχίνον χορίνϑιον" 

΄, Ε ΄ Υ "2 - ΄ 
δεινά γ᾽ ὦ Πόσειδον εἰ μηδ᾽ ἐν βυϑῷ δυνήσομαι 
μήτε γῇ μήτ᾽ ἐν ϑαλάττῃ διαφυγεῖν τοὺς ἱππέας. 
ὠ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν χαὶ εανικώτατε, 

ὅσην ἀτεὼν τιαρέσχες ἡμῖν φροντίδα" 
κ - ας δ - 2 ’ , 

χαὶ νῦν ἐπειδὴ σῶς ἐλήλυϑας πάλιν, 
ς -- -" - ἊΝ 

τλλος ἡμῖν πῶς τὸ πρᾶγι ἠγώνισαι. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ εἰ μὴ Νικόβουλος ἐγενόμην; 
ΧΟΡῸΣ 

νῦν ἀρ᾽ ἄξιόν γε πᾶσίν ἐστιν ἐπολολύξαι. 
ὦ χαλὰ λέγων πολὺ δ᾽ ἀμείνον ἔτι τῶν λόγων 
2 , 7 ἹΩ9 3 ,η 
ξἑργασαμεν, εἰϑ' ἐπέλ-- 

«“ ’ - 

ϑοις ἁπαντὰ μοι σαφῶς" 

ὡς ἐγώ μοι δοχῶ 
Ἁ ς " Ἂ ἘΣ 

χἂν μαχρὰν ὁδὸν διελϑεῖν 
ΕΣ - » 'Ὸ Ὁ , 
ὡστ ἀχοῦσαι. πρὸς ταδ᾽ ὦ βέλ- 

4 ,» 9 [᾿ [4 

τιστε ϑαρρήσας λέγ, ὡς α- 
ς ΄ 

σαντες ἡδόμεσϑά σοι. 
3 ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛῊΣ 

ΕῚ - 2 ,. - ΄ 

χαὶ μὴν ἀχοῦσαί γ᾽ ἄξιον τῶν πραγμάτων. 
» - , ᾿ ᾿ 

εὐϑὺς γὰρ αὐτοῦ χατότπιν ἐνθένδ᾽ ἱέμην 
δε: χο ἐνὸ ἐ. [9 ᾿ ἢ ΣΙΝ » 

ἂρ ἔνδον ἑλασίβροντ᾽ ἀναρρηγνὺς ἔπη 
, 5 νν » - , 

τερατευόμενος ἤρειδε χατὰ τῶν ἱπ:ιέων, 
Ἁ 2 , - ’ , 

χρημνοὺς ἐρείσπτων χαὶ ξυνωμότας λέγων 
, 3 ς σ΄ , σπιϑανώταϑ'" ἢ βουλὴ δ᾽ ἅπασ᾽ ἀχροωμένη 

2 ’ ἄν" 3 Ρ] -" »» ᾿΄ 

ἐγένεϑ ὑπ αὑτοῦ τνευδατραφάξυος πλέα, 
» ταν , , χάβλεψε νᾶπυ χαὶ τὰ μέτωτπ ἀνέσπασεν. 
γ ἂν γῇ ἘΠΩ͂Ν . ι ΄ 

χάγωγ ὁτὲ δὴ 'γνων ἐνδεχομένην τοὺς λόγους 
Ἁ - - » , χαὶ τοῖς φεναχισμοῖσιν ἐξατιατωμένην, 

ἐμ ν , " , Ἐν 2 ’ ἄγε δὴ σχίταλοι καὶ φέναχες, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
βερέσχεϑοί τε χαὶ χόβαλοι χαὶ μόϑων 
2 2 ἫΡ τ μ᾿ ΤΥ ΦᾺ 2 ὃ , 2 ’ ἀγορὰ τ ἕν ἢ παῖς ὧν ἑπαιδεύϑην ἐγώ, 
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ΙΠΠῊΣ 
Ξ. , Η κἢν .Δ» ΕΒ ΄, 

γῦν μοι ϑράσος χαὶ γλῶτταν εὔπτορον δότε 
φωγήν τ᾽ ἀναιδῆ. ταῦτα φροντίζοντί μοι 

μον σὰ ΄, Μ ΣΝ ’ 

ἐχ δεξιᾶς ἐπέπαρδε καταπύγων ἀνήρ. 
χἀγὼ προσέχυσα᾽ χάτα τῷ πρωχτῷ ϑενὼν 
τὴν κιγχλίδ᾽ ἐξήραξα χκἀναχανὼν μέγα 
ἀνέχραγον" ὦ βουλὴ λόγους ἀγαϑοὺς φέρων 

, - ς  » η 

εὐαγγελίσασθαι πρῶτος ὑμῖν βούλομαι" 
τ ν Ξ ς ΄ , 

ἐξ οὐ γὰρ ἡμῖν ὃ “τόλεμος χατερράγη; 

οὐτιώτοτ᾽ ἀφύας εἶδον ἀξιωτέρας. 
.« 2 Ἄν Ν ΄ ΟΝ, ς 

οἱ δ᾽ εὐϑέως τὰ πρόσωπα διεγαλήνισαν 
- ΄ Ὰ - , ᾿ 

εἶτ᾽ ἐστεφάνουν μ᾽ εὐαγγέλια" χἀγὼ ᾽φρασὰα 
αὐτοῖς ἀπόρρητον ποιησάμενος ταχύ, 

΄ 3 -» Ἵ τιν 

ἵνα τὰς ἀφύας ὠνοῖντο ττολλὰς τοὐβολοῦ, 
πε; - ᾿ ἘΞ ν ΣΝ 

τῶν δημιουργῶν ξυλλαβεῖν τὰ τρύβλια. 
΄, τ Ὁ; , 

οἑ δ᾽ ἀνεχρότησαν χαὶ πρὸς ἔι᾽ ἐχεχήνεσαν. 
«" 2 Ν {τ ’, ς ΄ ἣν ᾿ γΥ 

ὃ δ᾽ ὑπονοήσας ὃ Παφλαγών, εἰδὼς ἀρὰ 
οἷς ἡδεϑ᾽ ἡ βουλὴ μάλιστα δήμασιν, 

" " , ῃ ἊΣ: 
γνώμην ἔλεξεν" ἄνδρες, ἤδη μοι δοχεῖ 

- 2 -» » 2 , 

ἐπὶ συμφοραῖς ἀγαϑαῖσι ταῖς ἡγγελμέναις 
εὐαγγέλια ϑύειν ἑχατὸν βοῦς τῇ ϑεῷ. 

, -» ς η ΄, 

ἐπένευσεν εἰς ἐχεῖνον ἢ βουλὴ πάλιν. 
, “ Δ 5 . , 

χἄγωγ᾽ ὅτε δὴ ᾽γνων τοῖς βολίτοις ἡττημένος, 
διαχοσίαισι βουσὶν ὑπερηχόντισα, 
τῇ δ᾽ “γροτέρᾳ κατὰ χιλίων σταρήνεσα 
εὐχὴν στοιήσασϑαι χιμάρων εἰσαύριον, 

Ξ , γ π ς ᾿ υ - 
αἱ τριχίδες εἰ γενοίαϑ᾽ ἑχατὸν τουβολοῦ. 
ἐχαραδύ: ἰς ἔμ᾽ ἢ βουλὴ πάλ καραδόχησεν εἰς ἕξις ἡ βουλὴ πάλιν. 
.« " Ὁ ΨΎΡ, ΄, 2 " 2 », 
ὃ δὲ ταῦτ᾽ ἀχούσας ἐχτιλαγεὶς ἐφληνάφα. 
χᾷαϑ᾽ εἷλχον αὐτὸν οἱ πρυτάνεις χοὶ τοξόται. 

[2Ἱ .2 ΄, - 2 ΄ ΄ τ 

οἱ δ᾽ ἐθορύβουν περὶ τῶν ἀφύων ἑστηχότες 
οἴ 4.50 ἷ Ἴ , ν 22 τ , 
ὃ δ᾽ ηντεβόλει γ᾽ αὐτοὺς ὀλίγον μεῖναι χρόνον, 
ΠΩ τῶ κε ΄ ἿΞ ς , , 

ἵν ατϑ' ὁ χήρυξ οὐχ “αχεδαίμονος λέγει 
, } “ὠ ν - Ὶ» 

γκύϑησϑ', ἀφῖχται γὰρ περὶ σπονδῶν, λέγων. 
, Ψ “- ᾿ ΄ [4 ᾿ 

οἱ δ᾽ ἐξ ἑνὸς στόματος ἅπαντες ἀνέχραγον" 
γυνὲ σπιερὶ σπονδῶν; ἐπειδή γ᾽ ὠ μέλε 
Ὑ ᾿ Ύ ΄ Ἂν Ὁ τυ 2.» 

ῃσϑοντο τὰς ἀφύας παρ ἡμῖν ἀξίας. 
2 , ν᾿ - [ - ΄ ᾿ 

οὐ δεόμεϑα σπονδῶν" ὃ πόλεμος ἑρπέτω. 

“ 9 

6040 

000 

Φ0 ζι φι 

000 

0 σὺ οι 

65 -ι φ 



τ4 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ἐχεχράγεσάν τε τοὺς πρυτάνεις ἀφιέναι" 
610 εἶθ᾽ ὑπερεπήδων τοὺς δρυφάχτους στανταχῇ. 

ἐγὼ δ᾽ ἐπριάμην τὰ κορίανν᾽ ὑπεχδραμὼν 
ἅπαντα τά τε γήτεϊ ὅσ᾽ ἢν ἐν τἀγορᾷ" 
ἔπειτα ταῖς ἀφύαις ἐδίδουν ἡδύσματα 
ἀποροῦσιν αὐτοῖς πιροῖχα χἀχαριζόμην. 

080 οἱ δ᾽ ὑπερεπήνουν ὑπερεπύπηταζόν τέ μὲ 
ἅπαντες οὕτως ὥστε τὴν βουλὴν ὅλην 
ὀβολοῦ χοριάννοις ἀναλαβὼν ἐλήλυϑα. 

ΧΟΡῸΣ 
πάντα τοι πέπραγας οἷα χρὴ τὸν εὐτυχοῦντα" 
ηὗρε δ᾽ ὃ πανοῦργος ἕτερον “τολὺ “ταγουργίαις 
μείζοσι κεκασμένον 
χαὶ δόλοισι ποιχίλοις 

ῥήμασίν θ᾽ αἱμύλοις. 
ἀλλ ὅπως ἀγωγιεῖ φρόν- 
τιζε τἀπίλοιπ ἄριστα" 
συμμάχους δ᾽ ἡμᾶς ἔχων εὔ- 

090 γους ἐπίστασαι πάλαι. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
χαὶ μὴν ὃ Παφλαγὼν οὑτοσὶ προσέρχεται, 
ὠϑῶν χολόχυμα καὶ ταράττων χαὶ χκυχῶν, 
ὡς δὴ χκαταπιόμενός με. μορμὼ τοῦ ϑράσους. 

ΠΑΦΛΑΓῸΝ 
εἰ μή σ᾽ ἀπολέσαιμ, εἴ τι τῶν αὐτῶν ἐμοὶ 

θ9ῦ ινευδῶν ἐνείη, διαττέσοιμι ττανταχῆ. 

ς: ο» [61 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
«“ 2 - , 7 

ησϑην ἀπειλαῖς, ἐγέλασα ψῃολοχομτίαις, 
2 ΝΒ, ΄ ’ 

ἀπεπυδάρισα μόϑωνα, ττεριεχόχχασα. 

ΠΑΦΛΑΓῺΝ 
γ ν . Ω ἄν γ ’ 1 , οὐ τοι μὰ τὴν 4Ζήμητρ ἔτ, εἰ μή σ᾽ ἔχφάγω 

ΕῚ Ρ- ν “ὦ -ῳ γ290», , 

ἐχ τῆσδε τῆς γῆς, οὐδέποτε βιώσομαι. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
᾿] ὌΝ ’ ᾿ ,ὔ 100 εἰ μὴ ᾿κφάγης; ἐγὼ δέ γ᾽, εἰ μή σ᾽ ἐχπίω, 

ΡΥ ᾿ἌΒ 5». )ν ᾿ - χαν ἐχροφήσας αὐτὸς ἐπιδιαρραγῶ. 
ΠΑΦΛΑΑΓῺΝ 

᾿] - Ἁ . νὰ " ᾿] ΄ 

ἀπολῶ σε νὴ τὴν προεδρίαν τὴν ἐχ Πύλου. 



ΙΠΠῊΣ 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΌΛΔΗΣ 
2 λ ΄, “ΖΦ, ΡΜ , Ἂν ᾿. 

ἰδοὺ προεδρίαν" οἷον ὄψομαί σ᾽ ἐγὼ 
ἐχ τῆς προεδρίας ἔσχατον ϑεώμενον. 

ΠΑΦΛΑΓῸΝ 
᾿- » Ξ ΄ 7 Ὶ ΩῚ 2 , 

ἐν τῷ ξύλῳ δήσω σε νὴ τὸν οὐρανόν. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΛΔῊΣ 

ὡς ὀξύϑυμος. φέρε τί σοι δῶ καταφαγεῖν; 
Ψ Α » ,ὔ γ ὁ ὌΝ Ὰ 2 Ἀ 9 λὴ ἢ " 

ὅτι τῷ φαγοις ἡθιστ ἂν; ἔπι βαλλαντίῳ; 

ΠΑΦΛΑΓῸΝ 
ΤΞ ᾿ ; μὰ Π " 

ἐξαρπτάσομαί σου τοῖς ὄνυξι τἄντερα. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

» », , , 

ἀπονυχιῶ σου τἀν πρυτανείῳ σιτία. 
ΠΑΦΛΑΓῺΝ 

κ κ -» - ’ 

ἕλξω σε πρὸς τὸν δῆμον, ἵνα δῷς μοι δίχην. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

2 , Σ - χἀγὼ δέ σ᾽ ἕλξω καὶ διαβαλῶ πλείονα. 
ΠΑΦΛΑΓῸΝ 

2 Ν ᾿ δ 2οχ , Ξ ἀλλ ὦ πονηρὲ σοὶ μὲν οὐδὲν πείϑεται 
2 ἣν Ν5,.9 , -»" 3 , ἐγὼ δ᾽ ἐχείνου χαταγελῶ γ᾽ ὅσον ϑέλω. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΘΛΗΣ 
ὡς σφόδρα σὺ τὸν δῆμον σεαυτοῦ νενόμιχας. 

ΠΑΦΔΛΑΓΩΝ 
2 ΄ . ΦΡῸΝ τ "7 

ἐπίσταμαι γὰρ αὐτὸν οἷς ιψνωμίζεται. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

529 ὦ ς { , , - 
χαϑ' ὥσπερ αἱ τιτϑαί γε σιτίζεις καχῶς. 

-" 2 ΄ - 

μασώμενος γὰρ τῷ μὲν ὀλίγον ἐντιϑεῖς, 
2 , , 

αὐτὸς δ᾽ ἐχείνου τριπλάσιον χατέσπαχας. 
ΠΑΦΛΑΓῺῸΝ 

᾿ Ἁ ,.» ’ “ -» ΒῚ - 

καὶ νὴ 4{ ὑπό γε δεξιότητος τῆς ἐμῆς 
, ἜΝ ᾿ - ᾿] ν Ἀ 

δύναμαι τιοιεῖν τὸν δῆμον εὐρὺν χαὶ στενόν. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΏΛΗΣ 

3 ᾿ ς ᾿" 

χὠ: πρωχτὸς οὑμὸς τουτογὶ σοφίζεται. 
ΠΑΦΛΑΓῸΝ 

} ΞΡ ΡΣ - ΧΩ , 
οὐκ ὠγάϑ'᾽ ἕν βουλῇ με δόξεις χαϑυβρίσαι. 

ἔωμεν ἐς τὸν δῆμον. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

᾿] Ἀ ΄ 

οὐδὲν χωλύει" 
ἰδοὺ βάδιζε, μηδὲν ἡμᾶς ἰσχέτω. 
Ν ΠΑΦΛΑΓῺΝ 
Ε - »" ΒῚ » 

ὦ “ῆμις δεῦρ᾽ ἔξελϑε. 

τῦ 

110 

“Ὶ οι 

120 

“.) σι 



τ0 ἈΡΙΣΤΟΦΆΝΟΥΣ 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
. 3 ΚΞ ΄ 

γῇ 44 ὦ πάτερ 
- “ τῷ 

ἔξελϑε δῆτ. 
ΠΑΦΛΑΓῺΝ 

ὦ “Ὡημίδιον ὦ φίλτατον 
’ 2 - (9 , 

ἔξελϑ᾽, ἵν᾿ εἰδῆς οἷα περιυβρίζομαι. 
ΔΗ͂ΜΟΣ 

, ς - 2 2 : δ᾽ ) Ἀ - ΄, 

τίνες οἱ βοῶντες; οὐχ ἄπιτ᾽ ἀπὸ τῆς ϑύρας; 
τὴν εἰρεσιώνην μου χατεστταράξατε. 

780 τίς ὦ Παφλαγὼν ἀδικεῖ σε; 
ΠΑΦΛΑΑΓῸΝ 

᾿) Ἁ ΄ 

διὰ σὲ τύπτομαι 
ὑπὺ τουτουὶ χαὶ τῶν γνεανίσχων. 

ΔΗΜΟΣ 
΄ 

τι; 
ΠΑΦΛΑΓΩῸΝ 

[ῳ . : » 8 Ἔ Ζῇ 2), ) , 2 "γι ἊΨ» 

ὁτιὴ φιλῶ σ᾽ ὦ “ῆι: ἐραστῆς τ᾽ εἰμὶ σός. 
ΔΗΜΟΣ 

ν᾿ «ἀν ΄ 2 ’ 
σὺ δ᾽ εἰ τίς ἐτεόν; 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
ἀντεραστὴς τουτουί, 

ἐρῶν πάλαι σου βουλόμενός τέ σ᾽ εὐ σιοιεῖν, 
γ)η Ὶ " ᾿" , 2 , 

ἄλλοι τὲ πολλοὶ χαὶ καλοί τε χαγαϑοί. 
ἈΝ τ Δα νυν Η ν᾿ , ν . 
αλλ οὐχ οἷοί τ ἐσμὲν διὰ τουτονί. σὺ γὰρ 
. . - Α - ’ 

ὅμοιος εἶ τοῖς παισὶ τοῖς ἐρωμένοις" 
" ΄ 2 , 

τοὺς μὲν χαλούς τε χἀγαϑοὺς οὐ προσδέχει, 
σαυτὸν δὲ λυχνοτώλαισι χαὶ νευρορράφοις 

μω ῷϑ Οι 

τ40 χαὶ σχυτοτόμοις καὶ βυρσοπώλαις ἐπιδίδως. 

ΠΑΦΛΑΓΩΝ 
ΕΙ ν - " - 

εὖ γὰρ ποιῶ τὸν δῆμον. 

ΑΛΑΑΝΤΟΠΟΛῊΣ 
εἰπέ νυν τί δρῶν; 

ΠΑΦΛΑΓῸΝ 
« - - ς ᾿ ’ .] ’ 

ὁτι τῶν στρατηγῶν ὑποδραμόντων ἔχ Πύλου 
γ 5 "ἢ 7 οὐλρ μος ΝΞ - "ΠΕ . ᾿ σέλευσας ἐχεῖσε τοὺς “αχωνας ἡγαγον. 

ΑΛΑΑΝΤΟΠΩΛῊΣ 
.] υ Ἁ - 2 ] ὥ᾿Ψ ᾿ ἐγὼ δὲ 7τεριπτατῶν γ᾽ ἀπ᾿ ἐργαστηρίου 

“7 ,᾿» ο' 

«’ -- ὦ Ἁ ’ ς ’ 

ἕψμοντος ἑτέρου τὴν χύτραν ὑφειλόμην. 

ΠΑΦΛΑΓῺΝ 
χαὶ μὴν ποιήσας αὐτίχα μάλ᾽ ἐχχλησίαν 



ΙΠΠΗΣ {{ 

ὦ Δῆι ἵν᾿ εἰδῆς ὁπότερος νῷν ἐστί σοι 
εὐνούστερος, διάχρινον, ἵνα τοῦτον φιλῇς. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
γαὶ ναὶ διάχρινον δῆτα, πλὴν μὴ ᾽ν τῇ πυχγί. 

ΔΗΜΟΣ 
οὐχ ἂν χαϑιζοίμην ἐν ἄλλῳ χωρίῳ. 

ἐς τὸ πρόσϑε. χρῆν παρεῖν ἐς τὴν πύχγα. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΔῊΣ 

οἴμοι καχοδαίμων ὡς ἀπόλωλ. ὃ γὰρ γέρων 
οἴχοι μὲν ἀνδρῶν ἐστι δεξιώτατος, 
ὅταν δ᾽ ἐπὶ ταυτησὶ καϑῆται τῆς πέτρας, 

χέχηνεν ὥσπερ ἐμποδίζων ἰσχάδας. 7ῦ 
ΧΟΡῸΣ 

γῦν δή σε πτάντα δεῖ κάλων ἐξιέναι σεαυτοῦ, 

χαὶ λῆμα ϑούριον φορεῖν χαὶ λόγους ἀφύχτους 
ὅτοισι τόνδ᾽ ὑπερβαλεῖ. ττοιχίλος γὰρ ἁνὴρ 
χὰἀχ τῶν ἀμηχάνων πόρους εὐμήχανος πορίζειν. 
σιρὸς ταῦϑ' ὅττως ἔξει πτολὺς χαὶ λαμπρὸς ἐπὶ τὸν ἄνδρα. τθ0 
ἀλλὰ φυλάττου χαὶ πρὶν ἐχεῖνον τεροσχεῖσϑαί σοι πρότερος σὺ 
τοὺς δελφῖνας μετεωρίζου χαὶ τὴν ἄχατον παραβάλλου. 

ΠΑΦΛΑΓΩΝ 
τῇ μὲν δεσποίνῃ ϑηναίᾳ τῇ τῆς πόλεως μεδεούσῃ 
εὔχομαι, εἰ μὲν περὶ τὸν δῆμιον τὸν ᾿Ιϑηναίων γεγένημαι 
βέλειστος ἀνὴρ μετὰ “υσιχλέα χαὶ Κύνναν χαὶ Σαλαβαχχώ, τοῦ 
ὥσπερ νυνὶ μηδὲν δράσας δειπνεῖν ἐν τῷ πρυτανείῳ" 
εἰ δέ σε μισῶ χαὶ μὴ τιερὶ σοῦ μάχομαι μόνος ἀντιβεβηχώς, 
ἀτολοίμην χαὶ διαπρισϑείην κατατμηϑείην τε λέπαδνα. 

ΛΑΛΑΝΤΟΠΏΛΗΣ 
χἄγωγ᾽ ὦ “ῆμὶ, εἰ μή σε φιλῶ χαὶ μὴ στέργω, χατατμηϑεὶς 
ἑιψψοίμην ἐν πτερικομματίοις" κεἰ μὴ τούτοισι πέποιϑας, τὸ 
ἐσὴὶ ταυτησὶ χαταχνησϑείην ἐν μυττωτῷ μετὰ τυροῦ 

.Ὶ σι φ 

ῷι 

χαὶ τῇ χρεάγρᾳ τῶν ὀρχιπέδων ἑλχοίμην ἐς Κεραμειχόν. 
ΠΑΦΛΑΓΩΝ 

χαὶ πῶς ἂν ἐμοῦ μᾶλλόν σε φιλῶν ὦ “ῆμε γένοιτο πολίτης; 
ὃς πρῶτα μὲν ἡνίχ᾽ ἐβούλευον σοὶ χρήματα τιλεῖστ᾽ ἀπέδειξα 
ἐν τῷ κοινῷ, τοὺς μὲν στρεβλῶν τοὺς δ᾽ ἄγχων τοὺς δὲ 

μεταιτῶν, .-.Σ “..Ὶ οι 

᾽ ᾽"-- - -" , ᾿ ᾿ 

οὐ φροντίζων τῶν ἰδιωτῶν οὐδενός, εἰ σοὶ χαριοίμην. 
7100---760-Ξ 890 ---840 
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“1 οο οι 
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18 ΑΡΙΣΤΟΦΆΝΟΥΣ 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

- " ΑΙ -“ 2} γ2 ον ὅν Α 2 ; ν ἕᾳ.. Ὁ ΄ 

τοῦτο μὲν ὦ “ἢι οὐδὲν σεμνόν" χἀγὼ γὰρ τοῦτό σε δράσω. 
,.- ν , ν 7 ΄ 

ἁρπάζων γὰρ τοὺς ἄρτους σοι τοὺς ἀλλοτρίους παραϑήσω. 
ς "2 8. οὐ - 2 2.49) »» αν ς --.} 2 ΄ - 

ὡς δ᾽ οὐχὶ φιλεῖ σ᾽ οὐδ᾽ ἔστ᾽ εὔνους, τοῦτ᾽ αὑτό σε πρῶτα 
διδάξω, 

“5 - ς ’ - 3 - 2 

ἀλλ ἢ διὰ τοῦτ᾽ αὔϑ' ὁτιή σου τῆς ἀνϑρακιᾶς ἀπολαύει. 
σὲ γάρ, ὃς Μήδοισι διεξιφίσω περὶ τῆς χώρας Μαραϑῶνι, 

χαὶ νιχήσας ἡμῖν μεγάλως ἐγγλωττοτυττεῖν τεαρέδωχας, 
ἐπὶ ταῖσι πέτραις οὐ φροντίζει. σχληρῶς σὲ χαϑήμενον 

«“ 

οὕτως, 
οὐχ ὥσπερ ἐγὼ ῥαψάμενός σοιτουτὶ φέρω. ἀλλ᾽ ἐπαναίρου, 
χᾷάτα καϑίζου μαλαχῶς, ἵνα μὴ τρίβης τὴν ἐν Σαλαμῖνι. 

ΔΗ͂ΜΟΣ 
»} , - ἔα, ἢ 3 τ οἷν , Ἧ , 
ἄνϑρωπε τίς εἶ; μῶν ἔχγονος εἰ τῶν “Ιρμοδίου τις ἐχείνων; 

- , ᾿ ’ 3 -" - 

τοῦτό γέ τοί σου τοὔργον ἀληϑῶς γενναῖον χαὶ φιλόδημον. 
ΠΑΦΛΑΓῺΝ 

ὡς ἀπὸ μιχρῶν εὔνους αὐτῷ ϑωπευματίων γεγένησαι. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛῊΣ 

2 Ι ΙῚ ΄ , 

χαὶ σὺ γὰρ αὐτὸν πολὺ μιχροτέροις τούτων δελεάσμασιν 
εἷλες. 

ΠΑΦΛΑΙῺΝ 
" , γ ΄ δ. ΤΥ, ) ΄ - , “5 ΡῚ ΄ 

χαὶ μὴν εἴ πού τις ἀνὴρ ἐφάνη τῷ δήμῳ μᾶλλον ἀμύνων 
ἢ μᾶλλον ἐμοῦ σὲ φιλῶν, ἐϑέλω περὶ τῆς κεφαλῆς στερι- 

δόσϑαι. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛῊΣ 

κ᾿ » ν Ἂ; . Ξ -Ξ ᾿Ξ: ΑΝ 
χαὶ πῶς σὺ φιλεῖς, ὃς τοῦτον ὁρῶν οἰχοῦντ᾽ ἐν ταῖς στι- 

ϑάχγναισιν 
Ν ᾿ " , Ρ 2 2 2 , χαὶ γυπαρίοις χαὶ πυργιδίοις ἔτος ὄγδοον οὐχ ἐλεαίρεις, 

. Δ, “46 κ᾿ ’ 2 ’ ν , 

ἀλλὰ χαϑείρξας αὐτὸν βλίττεις" ἠρχεπτολέμου δὲ φέροντος 
᾿ ’ - ,ν" ν ᾿ Ἄ. ὧν Ὶ , 

τὴν εἰρήνην ἐξεσχέδασας, τὰς πρεσβείας τ᾽ ἀπελαύνεις 
ἐχ τῆς πόλεως δαϑαπυγίζων, αἵ τὰς στιονδὰς πιροχαλοῦνται. 

ΠΑΦΛΑΓΩΝ 
ἵνα γ᾽ Ἕλλη Ἰρξῃ ττάντων. ἔστι γὰρ ἐν τοῖς λογίοισ γ Ἑλλήνων ἄρξῃ ττάντων. ἔστι γὰρ ἐν τοῖς Λογίοισιν 

ς - Σ- ν ᾿ , 

ὡς τοῦτον δεῖ ττοτ᾽ ἐν ἠΙρχαδίᾳ τεεντωβόλου ἡλιάσασϑαι, 

ἢν ἀναμείνῃ" πάντως δ᾽ αὐτὸν ϑρέψω᾽ γὼ καὶ ϑερανθῳ; 
ΝΕ τονόκῶν εὖ χαὶ μιαρῶς ὁπόϑεν τὸ τριώβολον ἕξει. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
, [4 ὌΝ Ὑγ ᾿ ΝᾺ ., ΄ ϑ9η.) ὦ 

οὐχ ἵνα γ᾽ ἄρχῃ μὰ «1 ρχαδίας προνοούμενος, ἀλλ ἵνα 
μᾶλλον 



ΙΠΠῊΣ τ 
΄ - - ς - 

σὺ μὲν ἁρπάζῃς καὶ δωροδοχῆς παρὰ τῶν πόλεων, ὃ δὲ δῆμος 
- ΄, - ς , «' - Ν “- 

ὑττὸ τοῦ πολέμου χαὶ τῆς δμίχλης ἃ ττανουργεῖς μὴ χαϑορᾷ σου, 
2 3) ΓΕ ΔΤ» ’, . Ν «“ ᾿ ᾿ Α ᾿ Ἶ εν { » ᾽ὔ ᾿ Α , ᾿ 

ἀλλ᾽ ὑπ ἀνάγχης ἅμα χαὶ χρείας χαὶ μισϑοῦ τερὸς σὲ χεχηγῃ. 
γ ΄ ὙΦ Ὲ5 2 " ἕξ 2 ΠΝ ΡῚ - Υ “ ΒΞ: 

εἰ δέ ποι εἰς ἀγρὸν οὗτος ἀπελϑὼν εἰρηναῖος διατρέψει, 800 
δ - Ἂ 2 { ’, ᾿ , ΕΣ ’, 2 ἃ δ 

χαὶ χίδρα φαγὼν ἀναϑαρρήσει χαὶ στεμφύλῳ ἐς λόγον ἐλϑὼν 
γνώσεται οἵων ἀγαϑῶν αὐτὸν τῇ μισϑοφορᾷ παρεχόπτου" 

Ξ {- . , ᾿ - . - ᾽ , 
εἶθ᾽ ἥξει σοι δριμὺς ἄγροιχος χατὰ σοῦ τὴν ψῆφον ἰχνεύων. 

. ᾿) ΄ ΄, "2 - -«- 2 -- - 

ἃ σὺ γιγνώσχων τόνδ᾽ ἐξαπατᾷς χαὶ ὀνειροτολεῖς ττερὶ σαυτοῦ. 
ΠΑΦΛΑΓῺΝ 

, ΟΥ̓ ΄ αὕ, "Ὁ 2323 , .} 2 ,η 

οὔχουν δεινὸν ταυτί σε λέγειν δῆτ᾽ ἔστ᾽ ἐμὲ χαὶ διαβάλλειν 810 
σρὸς ᾿Ιϑηναίους χαὶ τὸν δῆμον, ττεπτοιηχότα πιλείονα χρηστὰ 
γὴ τὴν Δήμητρα Θεμιστοχλέους ττολλῷ ττερὶ τὴν τιόλιν ἤδη; 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
τί ΄ ΄ Ἂν τον ν" ἘΠ. , 
ὦ πόλις Ἴργους χλύεϑ' οἷα λέγει. σὺ Θεμιστοχλεῖ ἀντιφερίζεις; 

η ς - Ἃ ς - 

ὃς ἐποίησεν τὴν πόλιν ἡμῶν μεστὴν εὑρὼν ἐπιχειλῆ, 
ΑΝ . » ἋΣ -“ , " 

χαὶ τιρὸς τούτοις ἀριστώσῃ τὸν Πειραιᾶ τιροσέμαξεν, 810 
σι -Ὦ ν - , - Χ ΄, 

ἀφελών τ᾽ οὐδὲν τῶν ἀρχαίων ἰχϑῦς καινοὺς πταρέϑηχεν. 

ὺ δ᾽ Ιϑηναίους ἐζήτησας μιχροπολίτας ἀποφῆναι σὺ ηναίους ἐζήτησας μιχροπτολίτας ἀποφῆ 
,΄“- " "ὦ ς Ὁ) ͵΄- 

διατειχίζων χαὶ χρησμῳδῶν ὃ Θεμιστοχλεῖ ἀντιφερίζων. 
Ξ' , ΄ Ν - » ν ἡ ᾿ ᾿] ΄ 

χἀχεῖνος μὲν φεύγει τὴν γῆν σὺ δ᾽ ἀχιλλείων ἀπομάττει. 
ΠΑΦΛΑΓῺΝ 

ΡΥ κ᾿ Ἀ Ψ ΄, Ψ Ὡτὀῖλῖ 2 , 3 τῷ ν ΄ 

οὔχουν ταυτὶ δεινὸν ἀχούειν ὦ «““ἢιὖ ἐστίν μ᾽ ὑπὸ τούτου, 820 
[εὐ , - 

ὁτιή σε φιλῶ; 
Ἰ ἐρατς ΔΗ͂ΜΟΣ 

παῦ παῦ᾽ οὗτος χαὶ μὴ σχέρβολλε πονηρά. 
πολλοῦ δὲ πολύν μὲ χρόνον χαὶ νῦν ἐλελήϑης ἐγχρυφιάζων. 

ΛΛΛΑΝΤΟΠΩΛῊΣ 
μιαρώτατος ὧν “ημαχίδιον καὶ σπιλεῖστα τιανοῦργα δεδραχώς, 

ὁπόταν χασμᾷ, καὶ τοὺς χαυλοὺς 
τῶν εὐϑυνῶν ἐχχαυλίζων 890 

καταβροχϑίζει, χαμφοῖν χειροῖν 

μυστιλᾶται τῶν δημοσίων. 

ΠΑΦΛΑΓῺΝ 
οὐ χαιρήσεις, ἀλλά σε χλέπτονϑ᾽ 
αἱρήσω ᾿γὼ τρεῖς μυριάδας. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
τέ ϑαλαττοχοτεῖς καὶ τιλατυγίζεις, 880 

μιαρώτατος ὧν τιερὶ τὸν δῆμον 
τὸν ᾿Ιϑηναίων; καί σ᾽ ἐπιδείξω 



ς᾽ φυ οι 

840 

800 

800 

80 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 
» » , , νᾺ " ’ 

νὴ τὴν “Ζήμητρ᾽, ἢ μὴ ζῴην, 
δωροδοχήσαντ᾽ ἐχ Μυτιλήνης 
πλεῖν ἢ μνᾶς τετταράχοντα. 

ΧΟΡῸΣ 
4 -“ " , 3 

ὦ πᾶσιν ἀνϑρώποις φανεὶς μέγιστον ὠφέλημα, 
» » ᾿ ᾽ " 2] ᾿ 

ζηλῶ σε τῆς εὐγλωττίας. εἰ γὰρ ὡδ᾽ ἐποίσεις, 
, ςγπν ἢ »᾽ Φουα ΄ Ἔ 7: 

μέγιστος Ἑλλήνων ἔσει, χαὶ μόνος χαϑέξεις 
- ΄ - ’ 2 ω , 

τὰν τῇ πόλει τῶν ξυμμάχων τ᾽ ἄρξεις ἔχων τρίαιναν, 

ἡ πολλὰ χρήμιατ᾽ ἐργάσει σείων τε χαὶ ταράττων. 
ν - , 2 ΙΝ ᾿ 

χαὶ μὴ μεϑῆς τὸν ἀνδρ᾽, ἐπειδή σοι λαβὴν δέδωχεν" 
΄ " ᾿ ν , 

χατεργάσει γὰρ ῥᾳδίως πλευρὰς ἔχων τοιαύτας. 
ΠΑΦΛΑΓῸΝ 

5] Ξ- ω Δ ἜΤ ΟῚ) , ΄ ᾿ " -»" 
οὐκ ὠγαϑοὶ ταῦτ᾽ ἐστέ πω ταύτῃ μὰ τὸν Ποσειδῶ. 

΄, , - , «ς 

ἐμοὶ γάρ ἐστ᾽ εἰργασμένον τοιοῦτον ἔργον ὥστε 
ἁπαξάπαντας τοὺς ἐμοὺς ἐχϑροὺς ἐπιστομίζειν, 

͵ Ἁ “τ - 3 ᾿ » ΄, ᾿ 

ἕως ἂν ἡ τῶν ἀσπίδων τῶν ἔχ Πύλου τι λοιττόν. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΛῊΣ 

ἈΠ τ 2 ὩΣ , δ Ὲ; ν Ἄν ὙΠ 
ἐπίσχες ἐν ταῖς ἀσπίσιν" λαβὴν γὰρ ἑἐνδέδωχας. 

΄ 2 - Ὶ -« ᾿ ν -- 

οὐ γάρ σ᾽ ἐχρῆν, εἴττερ φιλεῖς τὸν δῆμον, ἐχ προνοίας 
΄ -» Ὲ-Ξ ἘΞ ΄ 2 - 

ταύτας ἐᾶν αὐτοῖσι τοῖς πόρπαξιν ἀνατεϑῆναι. 
29γ2 2 ᾿ ἄρ δ, ΠῸ - ΄ 5 ΩΣ ἊΝ . ΄ 
ἀλλ ἐστὶ τοῦτ᾽ ὠὦ 4ἤιιε μηχάνημ᾽, ἵν᾿ ἣν σὺ βούλῃ 

; , ᾿ - 3 , 

τὸν ἄνδρα χολάσαι τουτονί, σοὶ τοῦτο μὴ ᾿χγένηται. 
ς - » ) - - ’ ,»-» 

ὁρᾷς γὰρ αὐκῷ στῖφος οἷόν ἐστι βυρσοϊτωλῶν 
νεανιῶν" τούτους δὲ τπτεριοιχοῦσι μελιτοττῶλαι 
χαὶ τυροπιῶλαι" τοῦτο δ᾽ εἰς ἕν ἔστι συγχεχυφός, 
« 2 ΡῚ " ’ ᾿ Ἀ : ̓ ἐΞ Ὕ δὰ" ὁ 

ὡστ εἰ σὺ βριμήσαιο χαὶ βλέιννειας οστραχίνδα, 
΄, ΄ Ν ν 2 Υ̓ ΄ 

γύχτωρ χατασπάσαντες ἂν τὰς ἀσπίδας ϑέοντες 
» Ν Ὶ" » ᾿ δ} ὠ - 

τὰς ἐσβολὰς τῶν ἀλφίτων ἂν χαταλάβοιεν ἡ μῶν. 
ΔΗ͂ΜΟΣ 

᾿ , , ν ΄ ΕΥ̓ 
οἴμοι τάλας" ἔχουσι γὰρ τεόρτταχας; ὦ πονηρὲ 
«“ , ’, - - 

ὅσον μὲ τταρεχόπτου χρόνον τοιαῦτα χρουσιδημῶν. 
δ ΠΑΦΑΛΓΩΝ 
δ Δ ἊΝ. τ γα - ΚΝ ...9 2 λον ὦ δαιμόνιε μὴ τοῦ λέγοντος ἴσϑι, μηδ᾽ οἰηϑῆς 
ἐμοῦ στοϑ᾽ εὑρήσειν φίλον βελτίον᾽" ὅ ἷς ὦ ἐμοῦ 7 υὕρήσειν φίλον βελτίον " ὑστις εἷς ὧν 
» ᾿ - , , ’ ἔπαυσα τοὺς ξυνωμότας, χαί μἰ οὐ λέληϑεν οὐδὲν 
τ τὰ ΚΡ ες ' Το ᾿ Ἵ 
ἐν τῇ στόλει ξυνιστάμενον, ἀλλ᾽ εὐϑέως χέχραγα. 

ΑΛΛΑΑΝΤΟΠΩΛῊΣ 
τὰς ΣᾺ ς ἈΝ, «τ ," { , " { 
ὁ7τερ γὰρ οἱ τὰς ἐγχέλεις ϑηρώμενοι ττέπονϑας. 
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΄“ ᾿ξ ς , - ΄, μ᾽) ΓΥΤ ΟΣ 

ὅταν μὲν ἡ λίμνη χαταστῇ, λαμβάνουσιν οὐδέν 
κι 32) ΄ κ ΄ »ς, 

ἐὰν δ᾽ ἄνω τε χαὶ χάτω τὸν βόρβορον χυχῶσιν, 
[4 “« ΟΣ Α Χ ὩΣ Ὰ δ} ΝΣ ΄ ΄, 

αἱροῦσι" καὶ σὺ λαμβάνεις, ἢν τὴν πόλιν ταράττῃς. 
«" 7 ΄ , ΄, - - 

ἕν δ᾽ εἰπέ μοι τοσουτογνέί᾽ σχύτη τοσαῦτα πωλῶν 
ἔδωχας ἤδη τουτῳὶ χάττυμα παρὰ σεαυτοῦ 
ταῖς ἐμβάσιν φάσχων φιλεῖν; 

ΔΗ͂ΜΟΣ 
2 - Ν ΕῚ ’, οὐ δῆτα μὰ τὸν ἡπόλλω. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛῊΣ 
ΕΥ 3᾽ »ν 2 ἊΨ ἃ ἷ»ὔ, 3 φῶ 5,2. 3 ,ὕ 

ἔγνωχας οὖν δῆτ᾽ αὐτὸν οἷός ἔστιν; ἀλλ ἐγώ σοι 

ζεῦγος πριάμενος ἐμβάδοιν τουτὶ φορεῖν δίδωμι. 
ΔΗΜΟΣ 

, ΦΊΓΕ πεν Ὁ . ᾿ »" » ἢ 

χρίνω σ᾽ ὅσων ἐγῴδα περὶ τὸν δῆμον ἄνδρ᾽ ἀριστον 
εὐνούστατόν τε τῇ πόλει χαὶ τοῖσι δαχτύλοισιν. 

ΠΑΦΛΑΓῺΝ 
οὐ δεινὸν οὖν δῆτ᾽ ἐιιβάδας τοσουτονὶ δύνασϑαι, 

ἊΣ κ ᾿ , ’ “ 

ἐμοῦ δὲ μὴ μνείαν ἔχειν ὅσων πέπονθας; ὅστις 
ἔπαυσα τοὺς βινουμένους τὸν Γρύττον ἐξαλείμμας. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΟΛΗΣ 
’ »" - ΄ - 

οὔχουν σε δῆτα ταῦτα δεινόν ἐστι πρωχτοτηρεῖν 
» , ων ΄ 5) [4 , 

σαῦσαί τε τοὺς βινουμένους; χοὺχ ἔσϑ'᾽ ὅπως ἐχείνους 

οὐχὶ φϑονῶν ἔπαυσας, ἵνα μὴ δήτορες γένοιντο. 
τονδὶ δ᾽ ὁρῶν ἄνευ χιτῶνος ὄντα τηλιχοῦτον 

΄ ΄ ᾿ τ Ἄσαν 
οὐπώτποτ᾽ ἀμφιμασχάλου τὸν 4Ζῆμον ἠξίωσας 
χειμῶνος ὄντος" ἀλλ᾽ ἐγώ σοι τουτονὶ δίδωμι. 

ΔΗ͂ΜΟΣ 
-" ΄ 2 ’, 

τοιουτονὶ Θεμιστοχλῆς οὐττώποτ᾽ ἐπενόησεν. 
χαίτοι σοφὸν χἀχεῖν ὃ Πειραιεύς" ἔμοιγε μέντοι 
οὐ μεῖζον εἶναι φαίνετ᾽ ἐξεύρημα τοῦ χιτῶγος. 

ΠΑΦΛΑΓῸΝ 
οἴμοι τάλας οἵοις πιιϑηχισμοῖς μὲ περιελαύνεις. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΘΛῊΣ 
γ γη 7259 ὦ ᾿ ον ͵ . τ ; 

οὐχ ἀλλ οτὲρ πίνων ἀνὴρ ττέπονϑ' ὁταν χεσείῃ, 
"π᾿ ’ πε - «“ , » 

τοῖσιν τρύποις τοῖς σοῖσιν ὥστερ βλαυτίοισι χρῶμαι. 
ΠΑΦΛΑΓΩΝ 

ἀλλ οὐ) “γεερβαλεῖ 9 ΐ ν" νὼ χὰ "τὴ .λ: οὐχ ὑπερβαλεῖ με ϑωπιείαις" ἐγὼ γὰρ αὐτὸν 
προσαμφιῶ τοδί" σὺ δ᾽ οἴμωϊζ᾽ ὠ πονήρ᾽. 
Ανὐὶϑιορ]ναπὶδ υοἱ. 1. 0 
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ΔΗΜΟΣ 
2 - 
ἰαιβοῖ. 

2 Ψ ΄ Ἂ ΒΝ 2 - ΄ » ᾿γ3 Ἔγγο 

οὐχ ἐς χόραχας ἀποφϑερεῖ βύρσης κάχιστον ὀζων; 
ἈΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛῊΣ 

᾿ οἤ πον , ΄, ΄ Ψ Ὁ ᾿ ᾿ ᾿ 

χαὶ τοῦτό γ᾽ ἐπίτηδές σὲ περιήμτπισχ, ἵνα σ᾽ ἀποτενίξῃ 
χαὶ πρότερον ἐπεβούλευσέ σοι. τὸν καυλὸν οἶσϑ᾽ ἐχεῖνον 

890 τοῦ σιλφίου τὸν ἄξιον γενόμενον; 
ΔΗΜΟΣ ᾿ 

οἶδα μέντοι. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΛΗΣ 

 τλον ΟΣ ὅτι, 5» 2. »,.» “ 

ἐπίτηδες οὗτος αὑτὸν ἔσπευσ᾽ ἄξιον γενέσϑαι, 
τεσ, Ων 5, 15 ͵ ΔΩ ὦ ς , ἵν ἐσϑίοιτ᾽ ὠνούμενοι, χἀπειτ᾽ ἕν ἡλιαίᾳ 

’ 57 2 ᾿ , 

βδέοντες ἀλλήλους ἀποχτείνειαν οἱ δικασταί. 

ΔΗΜῸΣ 
ν ν - κ᾿ ν ἐκ τς νον πριιϑν ΝΕ Ν ΒΡ 

γὴ τὸν Ποσειδῶ χαὶ πρὸς ἐμὲ τοῦτ᾽ εἶπ᾽ ἀνὴρ Κόπρειος. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΔῊΣ 

, ἘΝ , ν Κ΄ " . ᾿, 

900 οὐ γὰρ τόϑ' ὑμεῖς βδεόμενοι δήττου ᾿γένεσϑε τιυρροί; 
ΔΗΜΟΣ 

, " ,,), 5 - ΄ ; 2 

χαὶ νὴ “1 ὴἠν γε τοῦτο Πυρράνδρου τὸ μηχάνημα. 
ΠΑΦΛΑΓΙΓῸΝ 

οἵοισί μὖ ὦ πανοῦργε βωμολοχεύμασιν ταράττεις. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

ἡ γὰρ ϑεός μὦ ἐχέλευσε νικῆσαί σ᾽ ἀλαζονείαις ΠΣ αθ ἀΣΒΟοχ ες ΕἾΣΑ (ὦ ας 9: 
ΠΑΦΛΑΓῺΝ 

ἀλλ οὐχὶ νιχήσεις. ἐγὼ γάρ φημέ σοι τταρέξειν 
ΕΝ ἜΣ ΝΣ τί ΦΩΥῦ ΄ ΠΝ 905 ὦ “΄ἤμε μηδὲν δρῶντι μισϑοῦ τρύβλιον ὁοφῆσαι. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΌΛΗΣ 
2 ᾿ Ἁ ἡ) ΄ , " ’ , ἐγὼ δὲ χυλίχνιόν γέ σοι χαὶ φάρμαχον δίδωμι 
τὰν τοῖσιν ἀντιχνημίοις ἑλχύδρια περιαλείφειν. 

ΠΑΦΛΑΓῸΝ 
2 . .] ’ , 2 , ᾿ ’, 

ἐγὼ δὲ τὰς πολιᾶς γέ σοὐχλέγων νέον στοιήσω. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛῊΣ 

» ν᾿ Ψ ᾿ » 2 ,ὔ -- 

ἰδοὺ δέχου χέρχον λαγὼ τὠφϑαλμιδίω περιιμῆν. 
ΠΑΦΛΑΓῸΝ 

ΡΒ] Σ,; Ξ ΕἸ - ᾿ ΝΣ ν ᾿ Ἂν; ΕῚ - 

910 ἀπομυξάμενος ὦ “ἢμέ μου πρὸς τὴν χεφαλὴν ἀποψῶ. 

ῳ Ἐιχύριυ Ἐ ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

ἑἕμοὺῦ μὲν οὐν. 
ΠΑΦΛΑΓῺΝ 

ἐμοῦ μὲν οὖν. 
ἐγώ σε ποιήσω τριη-- 



ΙΠΠΗΣ 
- δ - 2 7 

ραρχεῖν τταλαιὰν ναῦν ἔχοντ᾽, 
εἰς ἣν ἀναλῶν οὐχ ἐφέ- 
ξεις οὐδὲ ναυττηγούμενος" 

διαμηχανήσομαί ϑ᾽ ὅπως 
ἂν ἱστίον σαπρὸν λάβης. 

ΧΟΡΟΣ 
ἁνὴρ παφλάζει, παῦε πταῦ᾽, 
ὑπερζέων" ὑφελχτέον 
τῶν δαλίων, ἀπαρυστέον 
τὲ τῶν ἀπειλῶν ταυτῃί. 

ΠΑΦΛΑΓῸΝ 
δώσεις ἐμοὶ χαλὴν δίκην 
ΒῚ ΄ - 2 - ἰπούμενος ταῖς ἐσφοραῖς. 

ΝΣ δὶ δὰ Ὅ 

ἐγὼ γὰρ ἕς τοὺς πλουσίους 
, “ » 

σπεύσω σ᾽ ὅπως ἂν ἐγγραφῇς. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

2 ᾿ 32. 5 ΄ ᾿ 2 

ἐγὼ δ᾽ ἀπειλήσω μὲν οὐ- 
, μ , ΄ 

δέν, εὔχομαι δέ σοι ταδί" 
ΜΝ νὰ ’ ὯΝ 

τὸ μὲν τάγηγον τευϑίδων 
ἐφεστάναι σίζον" σὲ δὲ 
γνώμην ἐρεῖν μέλλοντα περὶ 
Μιλησίων καὶ χερδανεῖν 

, ΡΒ] ΄ 

τάλαντον, ἣν χατεργάσῃ, 
’ “ -“ , 

σπεύδειν ὅπως τῶν τευϑίδων 
2 ΄, ΄ ΄, ΟΥ̓ 2 2 
ἑμσελήμενος φϑαίης ἔτ᾽ εἰς 
2 Ἂ , 2 { ΄ ὁ » 

ἐχχλησίαν ἑλϑών᾽" ἔσει- 
τὰ πρὶν φαγεῖν ἀνὴρ μεϑή- 
χοι, χαὶ σὺ τὸ τάλαντον λαβεῖν 
βουλόμενος ἐ- 

7 ἘΠ 53 , 
σϑίων ἀμ ἁποπινιγείης. 

ΧΟΡΟΣ 
ΟΥ̓ Χ Χ ΄ ᾿ » 5] ΄η ᾿" δ ΄ 

εὺ γε νὴ τὸν Δία καὶ τὸν “πόλλω χαὶ τὴν 4Ζήμητρα. 

ΔΗΜΟΣ 
5} Χ - . ΒΗ 2 - » χαμοὶ δοχεῖ καὶ τἄλλα γ᾽ εἶναι χαταφανῶς 

ἀγαϑὸς πολίτης, οἷος οὐδείς πω χρόνου 
3 , -" - -- ἀνὴρ γεγένηται τοῖσι πολλοῖς τοὐβολοῦ. 

" 7 353 Χ ΄ - 2.»,ΔὉψῳῳ ΄ 

σὺ δ᾽ ὦ Παφλαγὼν φάσχων φιλεῖν μ᾽ ἐσχορόδισας. 
ο᾽ 
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

χαὶ νῦν ἀπόδος τὸν δαχτύλιον, ὡς οὐχ ἔτι 
ἐμοὶ ταμιεύσεις. 

ΠΑΦΛΑΓῺΝ 
ἔχε" τοσοῦτον δ᾽ ἴσϑ'᾽ ὅτι, 

εἰ μή μὶ ἐάσεις ἐπιτροπεύειν, ἕτερος αὖ 

ἐμοῦ πανουργότερός τις ἀναφανήσεται. 
ΔΗΜῸΣ 

οὐχ ἔσϑ'᾽ ὅπως ὃ δαχτύλιός ἐσϑ᾽ οὑτοσὶ 
οὑμός" τὸ γοῦν σημεῖον ἕτερον φαίνεται, 
ἀλλ ἢ οὐ χαϑορῶ. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛῊΣ 
φέρ᾽ ἴδω τί σοι σημεῖον ἣν; 
ΔΗΜΟΣ 

δημοῦ βοείου ϑρῖον ξξωτττη μένον. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛῊΣ 

δ 8 

οὐ τοῦτ᾽ ἔνεστιν. 
ΔΗ͂ΜΟΣ 

οὐ τὸ ϑρῖον; ἀλλὰ τί; 
ΛΛΛΑΝΤΟΠΘΛῊΣ 

; " ᾿ - λάρος χεχηνὼς ἐπὶ πέτρας δημηγορῶν. 
ΔΗΜΟΣ 

αἰβοῖ τάλας. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

τέ ἔστιν; 
ΔΗΜΟΣ 

3 , Ἐπ , 

ἀποφερ᾽ ἐχποδών. 
2 " "Ὡς : 2 " ν ᾿ ᾿ 

οὐ τὸν ἑμὸν εἶχεν ἀλλὰ τὸν Κλεωνύμου. 

σταρ᾽ ἐμοῦ δὲ τουτονὶ λαβὼν ταμίευέ μοι. 
ΠΑΦΛΑΤῸΝ 

ν - , ᾽, ΦΞ ΄ 2 23 - Φυ ΄ 

μὴ δῆτά πώ γ᾽ ὦ δέσποτ᾽, ἀντιβολῶ σ᾽ ἐγώ, 
πρὶν ἄν γε τῶν χρησμῶν ἀχούσης τῶν ἐμῶν. 

ΑΔΛΑΝΤΟΠΩΛΔῊΣ 
χαὶ τῶν ἐμῶν γυν. 

ΠΑΦΛΑΓῸΝ 
ἀλλ ἐὰν τούτῳ πίϑῃ, 

μολγὸν γενέσϑαι δεῖ σε. 
ΛΑΛΔΑΝΤΟΠΌΛΗΣ 

χἂν γε τουτῳί, 
᾿νωλὸν γενέσϑαι δεῖ σὲ μέχρι τοῦ μυρρίνου. 
ἘΠΈΥΓΝ ἃ ΠΑΦΛΑΓῺΝ 
ἀλλ᾽ οἵ γ᾽ ἐμιοὶ λέγουσιν ὡς ἄρξαι σε δεῖ 
χώρας ἁπάσης ἐστεφανωμένον δόδοις. 



ΙΠΠῊΣ δῦ 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΌΛΗΣ 
4“ Χ , 2 Ψ ΄ ς ς ᾿ 

οὑμοὶ δέ γ᾽ αὐ λέγουσιν ὡς ἁλουργίδα 
, Ζ ΄ 2 "(ἡ 

ἔχων χκατάπαστον χαὶ στεφάνην ἐφ᾽ ἅρματος 
χρυσοῦ διώξει Σμιχύϑην καὶ κύριον. 

ΔΗΜῸΣ 
᾿ Χ ΒῚ 2 2 ν 1 (3 ς ΝᾺ 

χαὶ μὴν ἔνεγχ' αὐτοὺς ἰών, ἵν᾿ οὑτοσὶ 910 
2 - ΄ 

αὐτῶν ἀκούσῃ. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛῊΣ 
σιάγυ γε. 

ΔΗΜῸΣ 
᾿ “ ΄ 

χαὶ σύ νυν φέρε. 
ΠΑΦΛΑΓῺΝ 

) ΄ 

ἰδού. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΌΛΔΗΣ 

, 2 φὰ ΄ 

ἰδοὺ νὴ τὸν Ζί᾽" οὐδὲν χωλύει. 
ΧΟΡῸΣ 

Γὃ , ς ᾿ 

ἡδιστον φάος ἡμέρας 
ἔσται τοῖσι παροῦσι χαὶ 
τοῖσιν εἰσαφιχνουμένοις, 
Βλ] ΄ ΄ ἣν Κλέων ἀπόληται. 
καίτοι πρεσβυτέρων τινῶν 

οἵων ἀργαλεωτάτων 

ῷ μω Οι 

ἐν τῷ δείγματι τῶν διχῶν 

ἤχουσ᾽ ἀντιλεγόντων, 980 
ὡς εἰ μὴ ᾽γένεϑ' οὗτος ἐν 

τῇ πόλει μέγας, οὐκ ἂν ἢ- 
στην σχεύη δύο χρησίμω, 
δοῖδυξ οὐδὲ τορύνη. 
ἀλλὰ καὶ τόδ᾽ ἔγωγε ϑαυ- 980 
μάζω τῆς ὑομουσίας 

αὐτοῦ" φασὶ γὰρ αὐτὸν οἱ 
γιαῖδες οἱ ξυνεφοίτων 
τὴν δωριστὶ μόνην ἂν ἀρ- 
μόττεσϑαι ϑαμὰ τὴν λύραν, 990 
ἄλλην δ᾽ οὐκ ἐϑέλειν μαϑεῖν" 
χᾷάτα τὸν χιϑαριστὴν 

ὀργισϑέντ᾽ ἀτιάγειν χελεύ- 
ξιν, ὡς ἁρμονίαν ὃ παῖς 

978---984--- 988 ---ϑϑὸ 



80 

990 

1000 

100 

1010 
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οὗτος οὐ δύναται μαϑεῖν 
ἢν μὴ δωροδοχηστί. 

ΠΑΦΛΑΓῸΝ 
ἰδοὺ ϑέασαι, κοὺχ ἅπαντας ἐχφέρω. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΛῊΣ 
οἴιἰ ὡς χεσείω, κοὐχ ἅπαντας ἐχφέρω. 

ΔΗΜΟΣ 
ταυτὶ τί ἔστι; 

ΠΑΦΑΛΓῸΝ 
λόγια. 

ΔΗΜΟΣ 
, 2 

πάντ; 
ΠΑΦΛΑΡΝ 

ἐϑαύμασας; 
χ ν ἮΣ ὍΝ , ΒΥ ᾿ " ᾽ 

χαὶ νὴ 4 ἔτι γέ μοῦστι χιβωτὸς τιλέα. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΘΌΛΗΣ 

2 Ἀ ὃ᾽ ς -" ε ἈΟ Ζο ἈΡ δύ 
ἐμοὶ δ᾽ ὑπερῷον χαὶ ξυνοιχία δύο. 

ΔΗΜΟΣ 
φέρ᾽ ἴδω, τίνος γάρ εἰσιν οἵ χρησμοί ποτε: 

ΠΑΦΛΑΓῸΝ 
ς Η , 2 ’ 

οὑμοὶ μέν εἰσι Βάχιδος. 
ΔΗΜΟΣ 

ς μι Ἁ , 

οἱ δὲ σοὶ τίνος; 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΏΛΔΗΣ 

΄ 2 η - - ΄ , 

Γλάνιδος, ἀδελφοῦ τοῦ Βάχιδος γεραιτέρου. 
ΔΗΜΟΣ β 

3 ῚΝ ᾿ εἶ - 

εἰσὶν δὲ περὶ τοῦ; 
ΠΑΦΛΑΓῸΝ 
περὶ ᾿ιϑηνῶν, περὶ Πύλου, β 

- -" ς ω 

περὶ σοῦ, περὶ ἐμοῦ, περὶ ἁπάντων πραγμάτων. 
ΔΗ͂ΜΟΣ 

ς Ν Ἁ Ἀ - 

οἱ σοὶ δὲ περὶ τοῦ; 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

Ἂν, - ᾿" - 
σπερὶ ϑηνῶν, ττερὶ φαχῆς, 

σεερὶ “αχεδαιμονίων, ττερὶ σχόμβρων νέων, 

χερὶ τῶν μετρούντων τἄλφιτ᾽ ἐν ἀγορᾷ χαχῶς, 

ἘΠ Ξ-Ξ-Φ-Ο-""- 

- - ς 

περὶ σοῦ, περὶ ἐμοῦ, περὶ ἁπάντων πραγμάτων. 
ΔΗ͂ΜΟΣ 

ν᾿ σ΄“ ] » 3 , , 

ἄγε νυν ὅπως αὐτοὺς ἀναγνώσεσϑέ μοι, 
᾿ » - 2 “ω Ψ' [ χαὶ τὸν σιερὶ ἐμοῦ ᾽χεῖνον ᾧττερ ἥδομαι, 

ς ᾿] , . , 

ὡς ἕν νεφέλαισιν ἀετὸς γενήσομαι. 



ΙΠΠῊΣ 81 

ΠΑΦΛΑΓῸΝ 
ἄχουε δή νυν χαὶ πρόσεχε τὸν νοῦν ἐμοί. 

ὭΣ - " ς ς γ Ξ φοάζευ ᾿Ερεχϑείδη λογίων ὅδδόν, ἣν σοι Ππόλλων 101 
ἔαχεν ἐξ ἀδύτοιο διὰ τριπόδων ἐριτίμων. 

ὙΠ 3 ,ὔ 3 2, 4}, 9 ε ᾿ ΞΡ Ὁ Ἔ Α "ὃ σώζεσϑαί σ᾽ ἐχέλευσ᾽ ἱερὸν χύνα χαρχαρόδοντα, 
ὃς πρὸ σέϑεν λάσχων χαὶ ὑπὲρ σοῦ δεινὰ χεχραγὼς 
σοὶ μισϑὸν ποριεῖ. χἂν μὴ δρᾷς ταῦτ᾽ ἀπολεῖται. 
πολλοὶ γὰρ μίσει σφε καταχρώζουσι χολοιοί. 1020 

ΔΗΜῸΣ 
᾿ δ ᾿ ’, 5851 ) οἹ 3.232 ὦ , ταυτὶ μὰ τὴν Ζήμητρ᾽ ἐγὼ οὐχ οἶδ᾽ ὁ τι λέγει. 

,ὔ ’ Ἂν 2.2 - ᾿ »" " ,ὔ τί γάρ ἐστ᾽ Ἐρεχϑεῖ χαὶ χολοιοῖς καὶ χυνί; 
ΠΑΦΛΑΓΩΝ 

2 ν , οὐ ας ς ΄ Ἄ Ἂ - Ν 2 ΄ Ε 

ἐγὼ μέν εἰμ᾽ ὃ κύων" πρὸ σοῦ γὰρ ἀπύω 
ν (τ ΄, Ὡ «2 , “ 

σοὶ δ᾽ εἶπε σώζεσϑαί (ὦ ὃ Φοῖβος τὸν χύγα. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

3 -»ὕ Ὁ ἴε , Ἔη35..Ε ΄ ςφὰ ᾿ οὐ τοῦτό φησ᾽ ὃ χρησιιός, ἀλλ᾽ ὃ χύων ὁδὶ 1020 
΄“ 3 ΄ - -“ Π Γ 

ὥσπερ ἀϑάρης σοῦ τῶν λογίων παρεσϑέίει. 

ἐμοὶ γάρ ἐστ᾽ ὀρθῶς περὶ τούτου τοῦ χυγνός. 
ΔΗΜΟΣ 

λέγε νυν᾽ ἐγὼ δὲ πρῶτα λήψομαι λίϑον, 
5) τ ΄ ς ἤ, 

γα μή (ἡ ὃ χρησμὸς τὸ πέος οὑτοσὶ δάχῃ. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

ΤΣ 3 3 , , ΄ὔ 4 2 Ἅ 

φράζευ ᾿Ερεχϑείδη κύνα Κέρβερον ἀνδραποδιστήν, 1080 
ὃς χέρχῳ σαίνων σ᾽ ὅπόταν δειτινῇς ἐπιτηρῶν 

΄ , , ΄ , , 

ἐξέδεταί σου τοὔιννον, ὅταν σύ στοι ἄλλοσε χάσχῃς 
-» Ψ Ὶ ἢ» ἊΝ 

ἐσφοιτῶν τ᾽ ἐς τοὐπτάνιον λήσει σὲ χυνηδὸν 

γύχτωρ τὰς λοπάδας χαὶ τὰς νήσους διαλείχων. 

ΔΗΜΟΣ 
γὴ τὸν Ποσειδῶ πολύ γ᾽ ἄμεινον ὠ Γλάνι. 1080 

ΠΑΦΛΑΓῸΝ 
στ - , ΓῚ ΄ ΄ 

ὦ τᾶν ἄχουσον, εἶτα διάχρινον τότε. 
ἔστι γυνή, τέξει δὲ λέονθϑ᾽ ἱεραῖς ἐν ϑήναις, 
«" » Ν «- Ἄ. - 

ὃς τιερὶ τοῦ δήμου ττολλοῖς χκώνωψι μαχεῖται 
«“ ΄, ΄ Ω 

ὥστε περὶ σχύμνοισι βεβηχώς" τὸν σὺ φυλάξαι 
τεῖχος “τοιήσας ξύλινον πύργους τὲ σιδηροῦς. 1040 
ἘΞ Ὑἱ ὃ ᾿ 

ταῦτ οἰσϑ' ὁ τι λέγει; 
ΔΗ͂ΜΟΣ 

2 ’ ΞῚ , 

μὰ τὸν ἡπόλλω ᾿γὼ μὲν οὔ. 
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ΠΑΦΛΑΓῺΝ 
ΕΣ) ᾿- ς ΄, - “" 2 Ἔ 

ἔφραζεν ὁ ϑεός σοι σαφῶς σώζειν ἐμέ 
ἐγὼ γὰρ ἀντὶ τοῦ λέοντός εἰμέ σοι. 

ΔΗΜΟΣ 
χαὶ πῶς μ᾽ ἐλελήϑης Τντιλέων γεγενημένος; 

ΛΛΛΑΝΤΟΠΟΛῊΣ 
[τ 2 Ψ 2 ΄ - ᾿ , 

ἕν δ᾽ οὐχ ἀναδιδάσχει σε τῶν λογίων μόνον 
ὅ τι τὸ σιδηροῦν ἐστι τεῖχος χαὶ ξύλον, 
2 τ ΄ ΄ 55.) 32 ες Ξὰ 
ἐν ᾧ σε σώζειν τόνδ᾽ ἐχέλευσ᾽ ὃ λοξίας. 

ΔΗΜῸΣ 
-ὄ » Ὁ ἽΞ ς ΄ 

πῶς δῆτα τοῦτ᾽ ἔφραζεν ὃ ϑεός; 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
τουτονὶ 

δῆσαί σ᾽ ἐχέλευ᾽ ἐ έγγῳ ξύλ ἤσαί σ᾽ ἐχέλευ᾽ ἐν πεντεσυρίγγῳ ξύλῳ. 
ΔΗΜΟΣ 

ταυτὶ τελεῖσϑαι τὰ λόγι ἤδη μοι δοχεῖ. 
ΠΑΦΛΑΓῸΝ 

μὴ πείϑου" φϑονεραὶ γὰρ ἐπιχρώζουσι χορῶναι. 
ἀλλ᾽ ἱέραχα φίλει μεμνημένος ἐν φρεσὶν ὥς σοι 
ἤγαγε συνδήσας “Τ1αχεδαιμονίων χοραχίνους. 

᾿ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΟΛΔῊΣ 
τοῦτό γέ τοι Παφλαγὼν πιαρεχινδύνευσε μεϑυσϑείς. 

, ’ , ““ω « - , » 

Κεχροπίδη χαχόβουλε τί τοῦϑ᾽ ἡγεῖ μέγα τοὔργον; 
, ν , " 2 δ τῷ χαί χε γυνὴ φέροι ἄχϑος, ἐπεί κεν ἀνὴρ ἀναϑείῃ 

ἀλλ οὐχ ἂν μαχέσαιτο" χέσαιτο γάρ, εἰ μαχέσαιτο. 
ΠΑΦΛΑΓΩΝ 

Ἁ ’ ,’ ΄ “ 

ἀλλὰ τόδε φράσσαι, πρὸ Πύλου Πύλον ἣν σοι ἔφραζεν. 
ἔστι Πύλος πρὸ Πύλοιο 

ΔΗ͂ΜΟΣ 
τί τοῦτο λέγει, πρὸ Πύλοιο; 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
τὰς πυέλους φησὶν καταλήψεσϑ᾽ ἐν βαλανείῳ. 

ΔΗ͂ΜῸΣ 
3 Ἁ 2 » ΄ ΄ 

ἐγὼ δ᾽ ἄλουτος τήμερον γενήσομαι; 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛῊΣ 

Ψ ᾿ ς - ν" , , 
οὗτος γὰρ ἡμῶν τὰς ττυέλους ἀφήρπασεν. 
9.423 ς Ἀ , κ᾿ - - 

ἀλλ᾽ οὑτοσὶ γάρ ἐστι περὶ τοῦ ναυτικοῦ 
ς , Ζ » ᾿ ᾿ » ’ 

ὁ χρησμός, ᾧ σὲ δεῖ προσέχειν τὸν νοῦν “τάνυ. 



ΠΠῊΣ 

ΔΗΜΟΣ 
προσέχω" σὺ δ᾽ ἀναγίγνωσχε, τοῖς ναύταισέ μου 
«“ - ΜΝ - 3. , 

ὅπως ὃ μισϑὸς πρῶτον ἀποδοϑήσεται. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΘΛΗΣ 

«ἰγείδη φράσσαι χυναλώπεχα, μή σε δολώσῃ, 
λαίϑαργον ταχύττουν, δολίαν χερδὼ σπτολύιδριν. 

Ἐπ «“ ’ - 

οἶσϑ'᾽ ὅ τι ἔστιν τοῦτο; 
ΔΗ͂ΜΟΣ 
Φιλόστρατος ἡ χυναλώπηξ. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
οὐ τοῦτό φησιν, ἀλλὰ ναῦς ἑχάστοτε 
αἰτεῖ ταχείας ἀργυρολόγους οὑτοσί" 

΄ 2 “- ἣ ’ φυ ε ἘΠ 

ταύτας ἀπαυδᾷ μὴ διδόναι σ᾽ ὃ λοξίας. 
ΔΗΜῸΣ 

» Ν [2 Ψ Ἁ - ΄ ἧ- 

πῶς δὴ τριήρης ἐστὲ χυναλώπηξ; 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

ὅπως; 
“ ς ΄ 215 Χ 2 , ΄ 

ὁτι ἡ τριήρης τ ἑστὶ χὼ χύων ταχὺ. 
ΔΗ͂ΜΟΣ 

- Ξ' 2 ΄ ΪΞ , » - , 
πῶς οὖν ἀλώπηξ ττιροσετέϑη πρὸς τῷ κυνί; 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
ἀλωπεχίοισι τοὺς στρατιώτας ἤχασεν, 
ὁτιὴ βότρυς τρώγουσιν ἐν τοῖς χωρίοις. 
ς ΔΗ͂ΜΟΣ 

εἶεν" 
τούτοις ὃ μισϑὸς τοῖς ἀλωττεχίοισι ποῦ; 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΛῊΣ 
ἐγὼ ποριῶ χαὶ τοῦτον ἡμερῶν τριῶν. 
ἀλλ ἔτι τόνδ᾽ ἐπάχουσον, ὃν εἶχέ σοι ἐξαλέασϑαι 
χρησμὸν “ητοίδης, Κυλλήνην, μή σὲ δολώσῃ. 

ΔΗ͂ΜΟΣ 
ποίαν Κυλλήνην; 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
τὴν τούτου χεῖρ᾽ ἐποίησεν 

Κυλλήνην ὀρϑῶς, ὁτιή φησ᾽, ἔμβαλε χυλλῇ. 
ΠΑΦΛΑΓῺΝ 

οὐχ ὀρϑῶς φράζει" τὴν Κυλλήνην γὰρ ὃ Φοῖβος 
2 ᾿ ἘΕΡΝ 5 -, 2. »8 ὡς ᾿ 
ἐς τὴν χεῖρ᾽ ὀρϑῶς ἠνίξατο τὴν “ιοτείϑους. 
ἀλλὰ γάρ ἔστιν ἐμοὶ χρησμὸς περὶ σοῦ πτερυγωτός, 
αἰετὸς ὡς γίγνει καὶ πάσης γῆς βασιλεύεις. 
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2η0 ΛΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΏΛΗΣ 
χαὶ γὰρ ἐμοί" χαὶ γῆς καὶ τῆς ἐρυϑρᾶς γε ϑαλάσσης, 
χὥῶτι γ᾽ ἐν ᾿Εχβατάνοις διχάσεις, λείχων ἐπίπαστα. 

ΠΑΦΛΑΓῺΝ 
ΠΣ, 35. ἢ Ἶ » ’ 2. ς κ “ἡ 
ἀλλ ἐγὼ εἶδον ὄναρ, χαί μοὐυδόχει ἡ ϑεὸς αὑτὴ 
τοῦ δήμου καταχεῖν ἀρυταίνῃ σπιλουϑυχγίειαν. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
γὴ Δία χαὶ γὰρ ἐγώ" καί μοὐδόκει ἡ ϑεὸς αὐτὴ αὗ γὰρ ἐγώ" χαί μοὐδόχει ἡ ϑεὸς 

΄, - - 3 - ΟΝ - .Ξ 

ἐχ πόλεως ἐλϑεῖν καὶ γλαῦξ αὐτῇ ᾿πιχαϑῆσϑαι 
Ξ- 5 οπι ὲ . χερϑτὲ - 2 ͵ 
εἶτα χατασπένδειν χατὰ τῆς χεφαλῆς ἀρυβάλλῳ 
᾿ 2 , ν - ν , ν ΄ 

ἀμβροσίαν χατὰ σοῦ, κατὰ τούτου δὲ σχοροδάλμην. 

ΔΗ͂ΜΟΣ 
ΒῚ δ Ψ ΄ 

ἐοὺ ἰού. 
2 3 2) 7 2 ᾿ - , ΄ 

οὐχ ἣν ἀρ οὐδεὶς τοῦ Γλάνιδος σοφώτερος. 
χαὶ νῦν ἐμαυτὸν ἐπιτρέπω σοι τουτονὶ 
γερονταγωγεῖν χἀναπαιδεύειν πτάλιν. 

ΠΑΦΛΑΤῺΝ 
’, 2 ς ΄ 2 39η.329. 2 ΄ ς 9, Α μήπω γ,, ἱχετεύω σ΄, ἀλλ᾽ ἀνάμεινον, ὡς ἐγὼ ' 

. ϑὰ ε" ἊΝ " 8. ᾿ ΉῸΣ ΄ 

χριϑὰς ποριῶ σοι χαὶ βίον χαϑ' ἡμέραν. 
ΔΗ͂ΜΟΣ 

3 χων ῶ“- 2 ΄ -Ξ ’, 

οὐχ ἀνέχομαι χριϑῶν ἀχούων᾽" πολλάχις 
3 ΄ ς ΄ - , 

ἐξηπατήϑην ὑπό τε σοῦ χαὶ Θουφάνους. 
ΠΑΦΛΑΤῸΝ 

5ὴ.5Ν2 5ὴ ἌΡ ΠΣ ΑΘ , 

ἀλλ ἀλφιτ᾽ ἤδη σοι τιοριῶ ᾿σχευασμένα. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
ΡῚ . .. ᾿ 

ἐγὼ δὲ μαζίσχας γε διαμεμαγμένας 
23) 2 , ὴ ἢ 3 

χαὶ τοῦψον ὑπτόν" μηδὲν ἄλλ᾽ εἰ μὴ ᾿σϑιε. 
ΔΗ͂ΜΟΣ 

2 ’ ΄ «“ ’ { ΒΞ ς Ἅ ’ 

ἀνυσατὲ γυν Ο τι σπῖξρ ττοιησεϑ ὡς ἔγω, 
ς ΄ ὟΝ - - “ἡ Ξε - 
ὁπότερος ἂν σφῷν νῦν μὲ μᾶλλον εὑ τιοιῇ; 
τούτῳ τταραδώσω τῆς πυχγὸς τὰς ἡνίας. 

ΠΑΦΛΑΓῸΝ 
τρέχοιμ᾽ ἂν εἴσω πρότερος. 

ΛΑΛΑΝΤΟΠΟΛῊΣ 
οὐ δῆτ᾽ ἀλλ᾿ ἐγώ. 

ΧΟΡῸΣ 
Δ ἊΨ 

ὦ “ἢμε καλήν γ᾽ ἔχεις 
Ἴ , « ᾿ ΕῚ) 

ἀρχήν, ὁτὲ πάντες ἄν- 
1111--1180--1181--11δ0 
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ϑρωποι δεδίασί σ᾽ ὡσ- 
2} ΄ 

στερ ἄνδρα τύραννον. 
2 2 2 Γ) 5 ἀλλ εὐπαράγωγος εἰ, 111 

ϑωττευόμενός τε χαί- 

ρεις χἀξαπατώμενος, 
΄ , 5 πὰ πρὸς τόν τε λέγοντ᾽ ἀεὶ 

χέχηνας" ὃ νοῦς δέ σου 

σπιαρὼν ἀποδημεῖ. 1120 
ΔΗΜῸΣ 

γοῦς οὐχ ἔνι ταῖς χόμαις 
-" 2 - 

ὑμῶν, ὅτε (ὦ οὐ φρονεῖν 
ας ας }},Χ,ψ2 ᾿ Δ Ὁ Χ 

γομίζετ᾽ " ἐγὼ ὃ᾽ ἑχὼν 
ταῦτ᾽ ἡλιϑιάζω. 

΄ Ν “ 

αὐτός τε γὰρ ἥδομαι 119 
ΓΙᾺ . 3. τῷ , 

βούλλων τὸ χαϑ' ἡμέραν, 

χλέπτοντά τε βούλομαι 
τρέφειν ἕνα προστάτην" 
τοῦτον δ᾽, ὅταν ἢ πλέως, 
ἄρας ἐπάταξα. 1180 

ΧΟΡῸΣ 
χοὔτω μὲν ἂν εὺ ποιοῖς, 
εἴ σοι τευχνότης ἔνεστ᾽ 
ἐν τῷ τρόπῳ, ὡς λέγεις, 
τούτῳ σπτάνυ ττολλή, 

2 ΄ .9}..2 , [44 εἰ τούσδ᾽ ἐπίτηδες ὡσ- 1180 
σύερ δημοσίους τρέφεις 
35 “- , ΞΆΣ ἘΝ 
ὃν τῇ τουχνί, χᾳϑ' ταν 

μή σοι τύχῃ ὄψον ὃν, 
τούτων ὃς ἂν ἢ παχύς, 

ϑύσας ἐπιδειπνεῖς. 1110 

ΔΗΜΟΣ 

σχέψασϑε δέ μἰ, εἰ σοφῶς 
2 »" ΄, αὐτοὺς σιεριέρχομαι 

ν ΗῚ , - τοὺς οἰομένους φρονεῖν 
ΠΣ ΣΕ , χαιὶ ξξαπατύλλειν. 

τηρῶ γὰρ ἕἑχάστοτ᾽ αὖ- 1140 
Ν 2 φοχ »" ὩΥ ῳ 

τοὺς οὐδὲ δοχῶν ὁρᾶν 
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 
, .«. Ὁ 32.2 

χλέπτοντας" ἔπειτ᾽ ἀναγ- 
, ᾿ 28 - 

χάζω στάλιν ἐξεμεῖν 

ἅττ᾽ ἂν χεχλόφωσί μου, 
χημὸν χαταμηλῶν. 

ΠΑΦΛΑΓΩΝ 
Ρ 2.23 ᾽ 2 ’ ἄπαγ᾽ ἕς μαχαρίαν ἐχττοδών. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΘΛῊΣ 
σύ γ᾽ ὦ φϑόρε. 

ΠΑΦΛΑΓῺΝ 
Ψ ἄν ἦδϑ " , , ὦ 4ῆμ ἐγὼ μέντοι τταρεσχευασμένος 
τρίπαλαι χάϑημαι βουλόμενός σ᾽ εὐεργετεῖν. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛῊΣ 
ἐγὼ δὲ δεχάπταλαί γε χαὶ δωδεχάτταλαι 
χαὶ χιλιόπαλαι καὶ προπαλαιταλαίπαλαι. 

ΔΗ͂ΜΟΣ 
ὩΣ Ἁ " -“ , 

ἐγὼ δὲ προσδοχῶν γε τρισμυριόπταλαι 
βδελύττομαί σφω χαὶ προπαλαιπαλαίπαλαι. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΘΛῊΣ 
5 2 Ὁ « - 

οἰσϑ' οὖν ὃ δρᾶσον; 
ΔΗ͂ΜΟΣ 
εἴσομ ἢν φράσῃς γε σύ. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛῊΣ 
γ᾽ 2 Ἁ ,ὔ 2 , " , 

ἄφες ἀπὸ βαλβίδων ἐμέ τε χαὶ τουτονί, 

ἵνα σ᾽ εὐ ποιῶμεν ἐξ ἴσου. 

ΔΗ͂ΜΟΣ 
δρᾶν ταῦ ΄. ὲ ρᾶν ταῦτα χρή 

ἄπιτον. 
ΠΑΦΛΑΓῺΝ 

3 , 

ἰδού. 
ΔΗ͂ΜΟΣ 

ϑέοιτ᾽ ἄν. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

ς “« ᾿] 3 

υττοϑεῖν οὐχ ξώ. 

ΔΗ͂ΜΟΣ 
ἀλλ᾽ ἢ μεγάλως εὐ νή ͵ .λ ἢ μεγάλως εὐδαιμονήσω τήμερον 

υξο, ἢ - ΡῚ - ᾿ »,) 2 , 

ὑπὸ τῶν ἐραστῶν νὴ “1 ὀ ἡ πιτρίψομαι. 

ΠΑΦΛΑΓῸΝ 
« » 3 [ὦ ’ [ , ὁρᾷς; ἕγώ σοι πρότερος ἐχφέρω δίφρον. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
3 2 ΒῚ ’ - 3443 23 Ἀ ᾿ 

ἀλλ᾽ οὐ τράπεζαν, ἀλλ ἐγὼ σπιροτεραίτερος. 



ΤΠΠῊΣ 

ΠΑΦΛΑΓῸΝ 
᾽ Ἁ ᾿, ΄ -- Ε. Ἁ 

ἰδοὺ φέρω σοι τήνδε μαζίσχην ἐγὼ 
ἐχ τῶν ὀλῶν τῶν ἐχ Πύλου μεμαγμένην. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΔῊΣ 
ἐγὼ δὲ μυστίλας μεμυστιλημένας 
ς » - -" ᾿ ᾽ 

ὑπὸ τῆς ϑεοῦ τῇ χειρὶ τἠλεφαντίγῃ. 
ΔΗ͂ΜΟΣ 

«ς , ἊΝ Ἢ τ Ξ ΄, Χ , 

ὡς μέγαν ἀρ εἶχες ὦ πότνια τὸν δάχτυλον. 

ΠΑΦΛΑΓῺΝ 

ἐγὼ δ᾽ ἔτνος γε πτίσινον εὔχρων χαὶ χαλόν" 
ἐτόρυνε δ᾽ αὔϑ' ἡ Παλλὰς ἡ πυλαιμιάχος. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΌΛΗΣ 
3, ὩΥΣΩΣ 5 - ς ΄ 3..3 - 
ὠ Ζ4ῆμ ἐναργῶς ἢ ϑεὸς σ᾽ ἑπισχοτχτεῖ, 

χαὶ νῦν ὑπερέχει σου χύτραν ζωμοῦ πλέαν. 

ΔΗ͂ΜΟΣ 
» Ἁ 2 - 23.ϑ»ωΙδᾺ 2 ΄ὔ " ΄ 

οἴει γὰρ οἰχεῖσϑ'᾽ ἂν ἔτι τήνδε τὴν πόλιν, 
εἰ μὴ φανερῶς ἡμῶν ὑπερεῖχε τὴν χύτραν; 

ΠΑΦΛΑΓῺΝ 
τουτὲ τέμαχός σοὔδωχεν ἡ Φοβεσιστράτη. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

ἡ δ᾽ Ὀβριμοπάτρα γ᾽ ἑφϑὸν ἐκ ζωμοῦ χρέας 
χαὶ χόλιχος ἠνύστρου τε χαὶ γαστρὸς τόμον. 

ΔΗΜΟΣ 
καλῶς γ᾽ ἐποίησε τοῦ πέπλου μεμνημένη. 

ΠΑΦΑΛΓῺΝ 
ς , " ἈΑΡ, ν - 

ἢ Τοργολόφα σ᾽ ἐχέλευσε τουτουὶ φαγεῖν 
ἐλατῆρος, ἵνα τὰς ναῦς ἐλαύνωμεν χαλῶς. 

͵ ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛῊΣ 
λαβὲ καὶ ταδί νυν. 

ΔΗΜῸΣ 
’, ’ 

χαὶ τί τούτοις χρήσομαι 
τοῖς ἐντέροις; 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
Ψ ᾿ 3} ᾿, 

ἐπίτηδες αὔτ᾽ ἔπεμψέ σοι 
, Ἂς ΄ 

ἐς τὰς τριήρεις ἐντερόνειαν ἡ ϑεός" 
ἐχεισχοττεῖ γὰρ τιεριφανῶς τὸ ναυτιχόν. 
ἔχε καὶ πιεῖν χεχραμένον τρία χαὶ δύο. 

ΔΗ͂ΜΟΣ 
ς ςφλ 3" - . . , , - 
ὡς ἡδὺς ὦ Ζεῦ καὶ τὰ τρία φέρων χαλῶς. 
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ΛΛΛΑΝΤΟΠΘΛῊΣ 
ς ΄ 9 τὸ 2... Ἂ ΩΣ ΄ 

ἡ Τριτογένει ἂρ αὑτὸν ἑνετριτωγισεν. 
ΠΑΦΛΑΤῸΝ 

, “« , 3.52 - ΄ 

λαβέ νυν πιλαχοῦντος πίονος πταρ ἕμοῦ τόμον. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΏΛΗΣ 
Ψ 5 “ὦ ᾿ Ξ λ 

σιαρ᾽ ἑμοῦ δ᾽ ὅλον γε τὸν πλαχοῦντα τουτονγί. 
ΠΑΦΛΑΓῸΝ 

2 3 32 ΟΣ ἘΠ ς ΄ - 32 39. 3 ΄ ἀλλ᾽ οὗ λαγῷ ἕξεις ὅπόϑεν δῷς, ἀλλ᾽ ἐγώ. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛῊΣ 

οἴμοι τεύϑεν λαγῷά μοι γενήσεται; 
ὦ ϑυμὲ νυνὲ βωμολόχον ἔξευρέ τι. 

ΠΑΦΛΑΤΩΝ 
πα ΦΟΚΩΝ ον τϑ ΄ 
ὁρᾷς τάδ᾽ ὦ χαχόδαιμον; 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
ὀλίγον μοι μέλει" 

ἐχεινοιὶ γὰρ ὡς ἔμ ἔρχονταί τινες 
πρέσβεις ἔχοντες ἀργυρίου βαλλάντια. 

ΠΑΦΛΑΓΩΝ 
στοῦ ποῦ; 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΌΔῊΣ 
᾽ὔ ἢ - 2 » - Δ, Ἁ , 

τί δέ σοι τοῦτ᾽; οὐχ ξάσεις τοὺς ξένους; 
ΚΟΥ Ζ ὃ ι - - " λ “ὦ , ΗΝ 

ὦ “ημίδιον ὁρᾷς τὰ λαγῷ ἃ σοι φέρω; 
ΠΑΦΛΑΓῸΝ 

᾽} γλ ὃ ἊἋ π ν τ , 

οἴμοι τάλας ἀδίχως γε τὰμ᾽ ὑφήρπασας. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

γὴ τὸν Ποσειδῶ χαὶ σὺ γὰρ τοὺς ἕχ Πύλου. 
ΔΗ͂ΜΟΣ 

εἴπ ἀντιβολῶ :ττῶς ἐπενόησας ἁρπάσαι; ἴπ’ ἀντιβολῶ πῶς ἑπενόησας ἀρ! : 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΘΌΛῊΣ 

" " , - - » " , Ἔν Ρι 
τὸ μὲν νόημα τῆς ϑεοῦ, τὸ δὲ χλέμμ ἐμόν. 

ΠΑΦΛΑΓΡῸΝ 
δος 3 5 , π Π ἱπ ΕΣ, , 
ἐγὼ δ᾽ ἐχινδύνευσ᾽, ἐγὼ δ᾽ ὠπτησά γε. 

ΔΗ͂ΜΟΣ 
» ᾽ ᾿ ον" ἐδ ᾽ « , 

ἄπιϑ'᾽" οὐ γὰρ ἀλλὰ τοῦ παραϑέντος ἡ χάρις. 
ΠΑΦΛΑΓΩΝ 

Ὡ ,ὔ ς ΄ οἴμοι χαχοδαίμων, ὑττεραναιδισϑήσομαι. 
ΑἈΛΛΑΝΤΟΠΏΛΗΣ 

, Β] ὃ Σ ἊΝ εν Ζῇ ᾿ “π , , νῚ των 

τί οὐ διαχρίνεις “μ᾽ ὁττότερός ἔστι νῷν 
2 ν ΝΒ] ᾿΄ ν ’ 

ἄνηρ ἀμείνων :στερὶ σὲ χαὶ τὴν γαστέρα; 



τὰν. σαν. ὁ. σὐ 

ΠΠΠΗΣ 

ΔΗ͂ΜΟΣ 
τῷ δῆτ᾽ ἂν ὑμᾶς χρησάμενος τεχμηρίῳ 
δόξαιμι χρίνειν τοῖς ϑεαταῖσιν σοφῶς; 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
΄ " , . 

ἐγὼ φράσω σοι. τὴν ἑμὴν κίστην ἰὼν 
, 2 - Α ΄ “ Ὁ ΡΟ, 

ξύλλαβε σιωπῇ καὶ βασάνισον αττ ἔνι, 

χαὶ τὴν Παφλαγόνος" χἀμέλει χρινεῖς καλῶς. 

ΔΗ͂ΜΟΣ 
ιν, Δ. ’, “ Ἂν 

φέρ᾽ ἴδω τί οὖν ἔνεστιν; 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

7 ς -" 

οὐχ ὁρᾷς χενὴν 
ΩΣ , [4 ΄, Ῥ 

ὠ :ταππτίδιον; ἅπαντα γάρ σοι παρεφόρουν. 
ΔΗ͂ΜΟΣ 

σ“ δ ε ,ὔ ᾿ - , - 

αὕτη μὲν ἢ χίστη τὰ τοῦ δήμου φρονεῖ. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

’, -- Δ “ Ν ν ϊς 

βάδιζέ νυν χαὶ δεῦρο πρὸς τὴν Παφλαγόνος. 
ες -“ 

ὁθας; 
ΔΗΜΟΣ 

ΟΥΑΙ - 2 Ω,“ [4 , 

ἰώ μοι τῶν ἀγαϑῶν ὁσων πλέα. 
«“ - - - 2 , 

ὅσον τὸ χρῆμα τοῦ πλαχοῦντος ἀττέϑετο" 
2) 9 δὲ κ᾿ » 

ἐμοὶ δ᾽ ἔδωχεν ἀ:τοτεμὼν τυνγουτογί. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΛῊΣ 

» ΄ ΄ 3, ,.-- 

τοιαῦτα μέντοι καὶ πρότερόν σ᾽ εἰργάζετο" 
σοὶ μὲν τιροσεδίδου μιχρὸν ὧν ἐλάμβανεν, 

Ξ᾿ γ -» , ᾽"- 

αὐτὸς δ᾽ ἑαυτῷ παρετίϑει τὰ μείζονα. 
ΔΗ͂ΜΟΣ 

51 ᾿" ΄ ν᾿ ἢ “2 20 ΄ 
ὦ μιαρὲ χλέπτων δή μὲ ταῦτ᾽ ἑξηπάτας; 
ἐγὼ δέ τυ ἐστεφάνιξα χἀδωρησάμαν. 

ΠΑΦΛΑΤῺΝ 
3 δὴ Φ,0 5}. 3... -" - ΄ 

ἐγὼ δ᾽ ἔχλετττον ἐπ᾿ ἀγαϑῷ γε τῇ πόλει. 
ΔΗΜΟΣ 

Ξ ’ { ’ Ἁ ,’ ,«! 2 μ ΜΝ δὶ 

χαταϑου ταχέως τὸν στέφανον, ἵν ἔγω τουτῳὶ 
2 -- 

αὐτὸν σεεριϑώ. 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 

χατάϑου ταχέως μαστιγία. 

ΠΑΦΛΆΓΟΝ 
9 "7, ὩΣ} ’ 2 ΟῚ 

οὐ δῆτ » δχύξδί μοι χρησμὸς ἔστι συϑικος 
(ἐξ ε: [ἘΠΕῚ Φ 5 ΄ , Φ Β -» ᾿ 

φράζων υφ οὐ δέησέ ιἰ ἡττᾶσϑαι μόνου. 
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ΑΛΛΑΝΤΟΠΘΛΔῊΣ 
τοὐμόν γε φράζων ὄνομα χαὶ λίαν σαφῶς. 

ΠΑΦΛΑΓῺΝ 
Α ’ Ψ᾽ ἜΝ ΄ Β' ’ χαὶ μήν σ᾽ ἐλέγξαι βούλομαι τεχμηρίῳ, 

εἴ τι ξυνοίσεις τοῦ ϑεοῦ τοῖς ϑεσφάτοις. 

χαί σου τοσοῦτο πρῶτον ἐχπειράσομαι" 
παῖς ὧν ἐφοίτας ἐς τίνος διδασχάλου; 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΩΛΗΣ 
- « , ΄ 

ἐν ταῖσιν εὕστραις κονδύλοις ἡρμοττόμην. 
ΠΑΦΛΑΓῸΝ 

Ἔ 3 «“ 3 ᾿ “ - 
πῶς εἶπας; ὡς μοὺ χρησμὸς ἅπτεται φρενῶν. 
εἶεν. 
ἐν παιδοτρίβου δὲ τίνα πάλην ἐμάνθανες; 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΛῊΣ 
χλέπτων ἐπιορχεῖν χαὶ βλέπειν ἑναντία. 

ΠΑΦΛΑΓῸΝ 
Ἐν ,.Ὄ' ὃ υ ΄ " , ψφνπ ’ 
ὦ Φοῖβ Ἡπολλον λύχιε τί ποτέ μ' ἐργάσει: 

τέχνην δὲ τίνα σπτοτ᾽ εἶχες ἐξανδρούμενος; 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΛῊΣ 

3 , , ν , 

ἡλλαντοπώλουν καί τι καὶ βινεσχόμην. 
ΠΑΦΛΑΤῸΝ 

ΕῚ) , “- 2 ,», 2 2 , Ψ ’ 

οἴμοι χαχοδαίμων" οὐχέτ᾽ οὐδέν εἰμἰ ἐγώ. 
λεπτή τις ἐλπίς ἐστ᾽ ἐφ᾽ ἧς ὀχούμεϑα. 
χαί μοι τοσοῦτον εἰπέ" πότερον ἕν ἀγορᾷ ' 
ἠλλαντοπώλεις ἐτεὸν ἢ ̓πὶ ταῖς πύλαις; 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΛῊΣ 
ἐπὶ ταῖς πύλαισιν, οὗ τὸ τάριχος ὠὦνιον. 

ΠΑΦΛΑΓῸΝ 
οἴμοι πέπραχται τοῦ ϑεοῦ τὸ ϑέσφατον. 

2 2 2} ’, Ν , 

χυλίνδετ᾽ εἴσω τόνδε τὸν δυσδαίμονα. 
ὦ στέφανε χαίρων ἄπιϑιε, κἄν σ᾽ ἄχων ἐγὼ 
27 ἀπο ς πδὉ ὯΣ ν , 
λείπω" σὲ δ᾽ ἄλλος τις λαβὼν χεχτήσεται, 
χλόη δ ἡδὺ οὐκ ὃν αἰ σε σε τ χλέπτης μὲν οὐχ ἂν μᾶλλον, εὐτυχὴς ὃ ἴσως. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΌΛΗΣ 
.-"α χὰ ν ν ΄ 

ἑλλᾶάνιὲ Ζεὺυ σὸν τὸ νιχητῆριον. 

᾿ ΧΟΡῸΣ 
ὦ χαῖρε χαλλίνιχε χαὶ μέμνησ᾽ ὅτι 
᾿ ΞΈΡΕΙ ΥΌΙΣ, ΘΕῸΣ Ἐς Ἢ ᾿ 2 ᾽ - ΄ ἄνηρ γεγένησαι δι᾿ ἐμέ" καί σ᾽ αἰτῶ βραχύ, 

«“ ᾿ Ξ ᾿ -" 
ὅσεως ἔσομαί σοι Φανὸς ὑπογραφεὺς διχῶν. 



ἹΠΠῊΣ ο 

ΔΗΜΟΣ 
2 Ἦ ἰν 0. (ἡ 2 Ὡς ΡΣ 
ἑμοὶ δέ γ ὁ τι σοι τοὔνομ᾽ εἴπ. 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΌΛΗΣ 
2 ΄ 

“Τγοραχριτος" 
ΞῚ - Α . ΄ 

ἐν τἀγορᾷ γὰρ χρινόμενος ἐβοσχόμην. 
ΔΗΜΟΣ 

“ἱγοραχρίτῳ τοίνυν ἐμαυτὸν ἐπιτρέπω, 
χαὶ τὸν Παφλαγόνα παραδίδωμι τουτονί. 

ΑΛΛΑΑΝΤΟΠΘΔῊΣ 
χαὶ μὴν ἐγώ σ᾽ ὦ 4ῆμε ϑεραπεύσω καλῶς, 1900 
Πα ς ἡ "Ὁ Ὁ .5 ΄ 2 - 
ὡσϑ' ὁμολογεῖν σὲ μηδέν᾽ ἀνθρώπων ἐμοῦ 

- 5) ΄ 2 - ,ὕ ΄ 

ἰδεῖν ἀμείνω ᾽ν τῇ Κεχηναίων τεόλει. 

ΧΟΡΟΣ 
᾿, ΄ ἐν , 

τί χάλλιον ἀρχομένοισιν 

ἢ καταπαυομέγνοισιν 
᾿ - - Ξ᾿ ΄, ΞῚ 

ἢ ϑοᾶν ἵππων ἐλατῆρας ἀείδειν, μηδὲν ἐς “Ὡυφίστρατον, 130Ὁ 
μηδὲ Θούμαντιν. τὸν ἀνέστιον αὖ λυπεῖν ἑχούσῃ χαρδίᾳ; 
χαὶ γὰρ οὗτος ὦ φίλ᾽ Ἴπολλον ἀεὶ πεινῇ, ϑαλεροῖς δα- 

χρύοισιν 1210 
- [τὶ ΄ , Ω “ ᾽, ᾿ - ,ὔ { 

σᾶς ἁπτόμενος φαρέτρας Πυϑῶνι δίᾳ μὴ χαχῶς πένεσϑαι. 
ΡΣ πρ θη δο δε οὐ δὲν. λοιδορῆσαι τοὺς ττονηροὺς οὐδέν ἐστ᾽ ἐπίφϑονον, 

Ἢ Ν ν "δ. ἊΣ “ χες ἢ ᾿"- τ 

ἀλλὰ τιμὴ τοῖσι χρηστοῖς, ὕστις εὑ λογίζεταε. 1270 
γ Χ ἘΣ οι τ « - “25. 9 τυ Χ , 

εἰ μὲν οὖν ἄνϑρωτπτος, ὃν δεῖ πόλλ᾽ ἀχοῦσαι χαὶ χαχά, 
ΞῸ ἘΠ ΒΩ 5» 2 νχ 2 " 2 ΄ ΄ αὐτὸς ἣν ἔνδηλος, οὐκ ἂν ἀνδρὸς ἐμνήσϑην φίλου. 

- 2 , ἐν χ 2 ᾽ὔ γῦν δ᾽ ἠιρίγνωτον γὰρ οὐδεὶς ὅστις οὐχ ἐπίσταται, 
«“ ὉᾺ ν . 5 ὟΝ ᾿ “ῆρα ἃ ΄ 

ὁστις ἢ τὸ λευχὸν οἶδεν ἢ τὸν ὄρϑιον νόμον. 
“, 2 Ἂ -» ΄ 2 ΄, 

ἔστιν οὖν ἀδελφὸς αὐτῷ τοὺς τρόπους οὐ συγγενής, 1980 
3) , , 323η 5» » ᾿ ᾿ , " 

“ἰριφράδης ττονηρός. ἀλλὰ τοῦτο μὲν χαὶ βούλεται 
} δ᾽ 7 ΄, ΟΞ 3 ε .Ν "δ᾽ ᾽Χ κ 2 , ΣΑΣ 

ἔστι ὃ οὐ μόνον πτονηρός, οὐ γὰρ οὐδ᾽ ἂν ἡσϑόμην, 
2 ’, Ὶ 5 -- ’ , 

οὐδὲ σταμττόνηρος, ἀλλὰ χαὶ προσεξηύρηχέ τι. 
Α -" η»-" - ςς - , 

τὴν γὰρ αὑτοῦ γλῶτταν αἰσχραῖς ἡδοναῖς λυμαίνεταε, 
ἐν χασωρείοισι λείχων τὴν ἀπόπευστον δρόσον, 1980 
χαὶ μολύνων τὴν ὑπήνην καὶ κυχῶν τὰς ἐσχάρας, 
χαὶ πολυμνήστεια ποιῶν καὶ ξυνὼν Οἰωνίχῳ. 
ὕστις οὖν τοιοῦτον ἄνδρα μὴ σφόδρα βδελύττεται, 
οὔ ποτ᾽ ἐκ ταὐτοῦ μεϑ' ἡμῶν πιίεται ποτηρίου. 

1301--- 1289 ---1290---1915 

Αὐ1διομ]ιατὶς υοἱ. [. Ἢ 
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1990 ἢ πολλάχις ἐννυχίαισι 
φροντίσι συγγεγένημαι, 

χαὶ διεζήτηχ᾽ ὁτόϑεν ποτὲ φαύλως ἑσϑίει Κλεώνυμος. 
1295 φασὶ μὲν γὰρ αὐτὸν ἐρεπτόμενον τὰ τῶν ἐχόντων ἀνέρων 

η δ᾿ ᾿ς: δ ᾿ , Αἱ ι 4 
οὐχ ἂν ἐξελϑεῖν ἀπὸ τῆς σιττύης" τοὺς δ᾽ ἀντιβολεῖν ἂν 

ὁμοίως" 
ἴϑ᾽ ὠ ἄνα, πρὸς γονάτων, ἔξελϑε καὶ σύγγνωϑε τῇ τρα- 

πέζῃ. 

1800 φασὶν ἀλλήλαις ξυνελϑεῖν τὰς τριήρεις ἐς λόγον, 
χ , : 2 2 - ΄“ τ , Ἢ χαὶ μίαν λέξαι τιν᾽ αὐτῶν ἥτις ἣν γεραιτέρα 

" Ψ ἘΑΟ τπὸὶ , 2 - ΄ 
οὐδὲ πυνϑάνεσϑε ταῦτ᾽ ὦ παρϑένοι τὰν τῇ πόλει; 

" - ΄ ς -" , ΄ ΄ 

φασὶν αἰτεῖσϑαί τιν᾽ ἡμῶν ἑχατὸν ἐς Καρχηδόνα 
, ᾿ 7 25») ἀπο μ 
ἄνδρα μοχϑηρὸν πολίτην ὀξίνην Ὑτέρβολον" 

1800 ταῖς δὲ δόξαι δεινὸν εἶναι τοῦτο χοὺχ ἀνασχετόν, 
᾿ 2 ΕῚ ΞΞ [4 2 - δ᾽ 3 )ὴ ΄ Ξ 

χαί τιν᾽ εἰπεῖν ἥτις ἀνδρῶν ἄσσον οὐχ εἰληλύϑει 
, ΄ 2 Φ τὰ Ρ»ΨΩῚ - 9. 5» Ξ Β] 555). 323» - 

ἀποτρόπαι οὐ δῆτ᾽ ἐμοῦ γ᾽ ἄρξει ποτ᾽, ἀλλ᾽ ἐάν μὲ χρῇ, 
ὑπὸ τερηδόνων σαπεῖσ᾽ ἐνταῦϑα χαταγηράσομαι" 

5 φὰ ΄ ΄ - ΄ γ “ὦ 8... Ὁ , 
οὐδὲ Ναυφάντης γε τῆς Ναύσωνος, οὐ δῆτ᾽ ὠ ϑεοέ, 

, ’ ᾿) λ Ἀν ’ 

1310 εἴπερ ἐχ πιεύχης γε χἀγὼ χαὶ ξύλων ἐπτηγνύμην. 
ν ᾿ -»" 3 ᾿, -" ᾿ - 

ἣν δ᾽ ἀρέσχῃ ταῦτ᾽ ϑηναίοις, χαϑῆσϑ' ἄν μοι δοχῶ 
᾿ ἘΣ ΄ Ν 9 - - - - 

ἐς τὸ ϑησεῖον πλεούσας ἢ "πὶ τῶν σεμνῶν ϑεῶν. 

οὐ γὰρ ἡμῶν γε στρατηγῶν ἐγχανεῖται τῇ πόλει" 
ἀλλὰ πλείτω χωρὶς αὐτὸς ἐς χόραχας, εἰ βούλεται, 

ν , Ψ ͵ ν ΄ “ ΄ 

181 τὰς σχάφας, ἐν αἷς ἐπώλει τοὺς λύχνους, χαϑελχύσας. 

ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΣ 
εὐφημεῖν χρὴ χαὶ στόμα χλήειν χαὶ μαρτυριῶν ἀπέ- 

χεσϑαι, 
κ ν ν ’, , - « , ς΄ ΄ 

χαὶ τὰ διχαστήρια συγχλήειν οἷς ἡ πόλις δὲ γέγηϑεν, 
Ἀ - ν ᾽ , ᾿᾽"- " ᾿ 

ἐπὶ χαιναῖσιν δ᾽ εὐτυχίαισιν παιωνίζειν τὸ ϑέατρον. 

ΧΟΡῸΣ 
- - , 2 , ᾿" - ’, 

ταῖς ἱεραῖς φέγγος ϑήναις καὶ ταῖς νήσοις ἐπέ- 
χουρὲ, 

ΡΥ », 3 }- 3 ΄ 2 οὴ ἀπ δ ᾿ ᾿ς βες Ἀσὰ Ἂ -" 2 ’ ᾿ 

1920 τίν ἔχων φήμην ἀγαϑὴν ἤχεις, ἐφ᾽ ὅτῳ χνισῶμεν ἀγυιᾶς; 

ξςυὶ ( 

ἈΓΟΡΑΚΡΙΤΟΣ 
τὸν “ἢ 2 ᾽ ς - " . , 28 Ψ - , 

]ἡμοὸν ἀφεψήῆσας υμῖν χαλὸν ξξ αἰσχροῦ ττεεττοίηχα. 

ΧΟΡΟΣ 
οὖ -2 - ΕΣ » ᾿ ,ὔ 

χαὶ ποῦ στιν νῦν ὦ ϑαυμαστὰς ἐξευρίσχων ἐπινοίας; 
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ΑΓΟΡΆΑΚΡΙΤΟΣ 
- ΄ - - ᾽, 3 ΄, 

ἐν ταῖσιν ἰοστεφάνοις οἰχεῖ ταῖς ἀρχαίαισιν Ιϑήναις, 
οἷός περ “ριστείδῃ τερότερον χαὶ Μιλτιάδῃ ξυνεσίτει. 1330 
ΕΥ " Τὴ Ἢ ᾿ 2 , ΄, » “Ὁ 

ὄψεσϑε δέ: χαὶ γὰρ ἀνοιγνυμένων ψόφος ἤδη τῶν προ- 
συλαίων. 

3 Ὁ: ὌΣ, , - ἄλλ᾽ ὀλολύξατε φαινομέναισιν ταῖς ἀρχαίαισιν ϑήναις 
χαὶ ϑαυμασταῖς καὶ πολυύμνοις, ἵν ὃ χλεινὸς 4ῆμος ἐνοιχεῖ. 

ΧΟΡῸΣ 
ὠ ταὶ λιπαραὶ χαὶ ἰοστέφανοι καὶ ἀριζήλωτοι “ϑῆναι, 

"Ξξ ἸΕΞᾺ - ς , ὌΣΑΩΝ ΣΝ Στ ΣΝ πο ΄ ὰ , 
δείξατε τὸν τῆς Ελλάδος ὑμῖν χαὶ τῆς γῆς τῆσδε μόναρχον. 1850 

ΑΓΟΡΆΚΡΙΤΟΣ 
ὅδ᾽ ἐκεῖνος ὁρᾶν τεττιγοφόρας, ἀρχαίῳ σχήματι λαμττρός, 
οὐ χοιρινῶν ὄζων ἀλλὰ σπονδῶν, σμύρνῃ κατάλειτσιτος. 

ΧΟΡΟΣ 
χαῖρ᾽ ὦ βασιλεῦ τῶν Ελλήνων" καί σοι ξυγχαίρομεν ἡμεῖς. 

-  η , ΄ - - 

τῆς γὰρ πόλεως ἄξια πράττεις χαὶ τοῦ Μαραϑῶνι τρο- 
παίου. 

ΔΗ͂ΜΟΣ 
ὠ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν ἐλϑὲ δεῦρ᾽ “γοράχριτε. 1380 
[42 ΄ Ὕ ΄ΩῚ32 23 ’, 

ὁσα με δέδραχας ἀγάϑ' ἀφεψήσας. 

ΑΓΟΡΑΆΚΡΙΤΟΣ 
ἐγώ; 

Ξ" 32 Ἂ 5 7 . ἘΣ Ἦ Ρ 9 κν , 

ὦ μέλ οὐχ οἰσϑ' οἷος ἡσϑ' αὑτὸς πάρος, λ 
δ᾽ ἜΣ 5» 

οἵ ἔδρας" ἐμὲ γὰρ νομίζοις ἂν ϑεόν. 

2 2 

ἀλ 
2 

οὐ 

ΔΗΜΟΣ 
, γ γΓ κ - ΄ κι ΣΎ: 

τί δ᾽ ἔδρων πρὸ τοῦ, χάτειττε, χαὶ ποῖός τις 
«ῆὺὶ 7 

ΑΤΟΡΑΚΡΙΤΟΣ 
- , ὍΣΟ ΣὩ φσας, υ 3. τὶ , 

σπρῶτον μιέν, δητότ᾽ εἴποι τις ἕν τηχχλησίᾳ, 1340 
ὠ 4«ῆιΐ ἐραστής εἶμι σὸς φιλῶ τέ σε 
χαὶ χήδομαί σου χαὶ προβουλεύω μόνος, 

᾿ « ’; ’ ᾽ὔ 

τούτοις ὕπότε χρήσαιτό τις προοιμίοις, 
5] ΄ - 2 ,ὔ 
ἀνωρτάλιζες χαχερουτίας. 

ΔΗ͂ΜΟΣ 
ἐγώ; 

ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΣ 

ν᾿ “« μον »᾿ , "ἢ » » -" ᾿ 
ΧΟΡΟΣ. σῶς ἂν ἴδωμεν; στοίαν ἔχει σκευὴν; καὶ ποῖος γεγενηται; 1924 

“ 



τοῦ 

1900 

1900 

19 
-» 
έ 0 

100 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ΔΗΜΟΣ 
, ΄ 

τὸ 95: 
΄ 2 ν 2 ᾿ χ - 9 32 3 ΄, ταυτί (ὦ ἔδρων, ἐγὼ δὲ τοῦτ᾽ οὐχ ἡσϑόμην; 

ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΣ 
᾿ . τ . " ΓΕ ΄ 

τὰ γὰρ ὠτά σου νὴ τὸν Δί᾽ ἐξεπετάνγνυτο 
ὥστπτερ σχιάδειον χαὶ πάλιν ξυγήγετο. 

ΔΗ͂ΜΟΣ 
3 ΄ , 

οὕτως ἀνόητος ἐγεγενήμην χαὶ γέρων; 
ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΣ 

Ἀ . »,2 ΡΣ ΄ ᾿ ἘΜ 

χαὶ νὴ Δί εἴ γε δύο λεγοίτην ῥήτορξ, 
- - 2 Ἧν 

ὃ μὲν ποιεῖσϑαι ναῦς μαχρὰς ὃ δ᾽ ἕτερος αὖ 

χαταμισϑοφορεῖν, τούτοιν ὃ τὸν μισϑὸν λέγων 
’ ν᾿ , 

τὸν τὰς τριήρεις παραδραμὼν ἂν ᾧχετο. 
τ ᾿ ΄ τ αν" - 

οὗτος τί χύπτεις; οὐχὶ χατὰ χώραν μενεῖς; 
ΔΗΜῸΣ 

αἰσχύνομαί τοι ταῖς πρότερον ἁμαρτίαις. 
ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΣ 

2 7 3 ᾿) ΄ ΕΣ Ἁ ’, ἀλλ᾽ οὐ σὺ τούτων αἴτιος, μὴ φροντίσης, 
3Ὶ.432 [4] τω ἘΝ - 3 36 , ᾿ , ᾿ 

ἀλλ οἵ σε ταῦτ᾽ ἐξηπάτων. νυνδὶ φράσον 
ἐάν τις εἴπῃ βωμολόχος ξυνήγορος" 

» Ὁ δαὶ « , 

οὐχ ἔστιν ὑμῖν τοῖς διχασταῖς ἄλφιτα, 

εἰ μὴ καταγνώσεσϑε ταύτην τὴν δίχην" 
τοῦτον τί δράσεις, εἰπέ, τὸν ξυνήγορον; 

ΔΗΜΟΣ 
ἄρας μετέωρον ἐς τὸ βάραϑρον ἐμιβαλῶ, 

» ᾿ ᾽, ς» ᾿ 

ἐχ τοῦ λάρυγγος ἐχχρεμάσας Ὑπέρβολον. 
ΑΤΟΡΆΚΡΙΤΟΣ 

" " 2 - Ἀ , 2 , Ξ τουτὶ μὲν ὀρϑῶς χαὶ φρονίμως ἤδη λέγεις 
τὰ δ᾽ ἄλλα, φέρ᾽ ἴδω, ττῶς πολιτεύσει φράσον, 

ΔΗ͂ΜΟΣ 
πρῶτον μὲν ὅπόσοι ναῦς ἐλαύνουσιν μαχράς, 

᾿ Ἁ , Ψ - 

χαταγομένοις τὸν μισϑὸν ἀποδώσω 'ντελῆ. 
ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΣ 

- Ψ- Ὁ ᾿ ᾿ ᾿ , πολλοῖς γ᾽ ὑπολίσφοις τειυγιδίοισιν ἐχαρίσω. 

ΔΗΜῸΣ 
, ΦΙῊΣ , 

ἔσειϑ'᾽ ὁπλίτης ἐντεϑεὶς ἐν χαταλόγῳ 
9. ν , ω 

οὐδεὶς χατὰ σπουδὰς μετεγγραφήσεται, 
3 Ε] «᾿ ς Ἀ - , 

ἀλλ ὡσπερ ἣν τὸ πρῶτον ἐγγεγράψεται. 



ἹΠΠῊΣ 101 

ΑΓΟΡΆΚΡΙΤΟΣ 
χ ΠᾺ ἌΝ, Ἂς ΄ χ ,ὔ 

τοῦτ᾽ ἔδαχε τὸν πόρπαχα τὸν Κλεωνύμου. 

ΔΗΜΟΣ 
2.29 23 ΤΑ 2 , Ὁ Ὄ) - 

οὐδ᾽ ἀγοράσει γ᾽ ἀγένειος οὐδ᾽ ἐν ταγορᾷ. 

ΑΓΟΡΆΑΚΡΙΤΟΣ 
-" - , ΤῈ , , 

στοῦ δῆτα Κλεισϑένης ἀγοράσει χαὶ Στράτων; 

ΔΗΜΟΣ 
᾿ ᾿ 2 -“ ΄, ΞΟ 

τὰ μειράχια ταυτὶ λέγω τὰν τῷ μύρῳ, ᾿τὐτῦ 
ἃ στωμυλεῖται τοιαδὶ χαϑημιενα" 
σοφός γ᾽ ὃ Φαίαξ δεξιῶς τε κατέμαϑεν. 
συνερτιχὸς γάρ ἐστι χαὶ περαντιχός, 
χαὶ γνωμοτυττιχὺς χαὶ σαφὴς καὶ χρουστιχύς, 

, Ξ ἢ 3 ; ὃν 
χαταλητυτιχός τ᾽ ἄριστα τοῦ ϑορυβητιχοῦ. 1980 

ΑΓΟΡΆΚΡΙΤΟΣ 
5» Ν δ . ν - -“ 

οὔχουν χαταδαχτυλιχὺς σὺ τοῦ λαλητιχοῦ; 

ΔΗ͂ΜΟΣ 
δ Ὁ» 29...) 3 ’, - 2 ;" 

μα “444 ἀλλ ἀναγχάσω χυνηγετεῖν ἐγὼ 
, ΄“ ΄᾿ ,ὔ 

τούτους ἅπαντας παυσαμένους Ψηφισμάτων. 

ΑΤΟΡΆΚΡΙΤΟΣ 
5 ἮΝ χ , Χ » 2 ΄ 

ἔχε νυν ἑπὶ τούτοις τουτονὶ τὸν ὀχλαδίαν, 
- 7) ᾿ ΄“ , ΄ ν ἐδ 

καὶ πταῖδ᾽ ἐνόρχην, ὕσττερ οἴσει τόνδε σοι" 138 
» - - 9 "Ἃ , , 

χἂν που δοχῇ σοι, τοῦτον ὀχλαδίαν τιοίει. 

ΔΗ͂ΜΟΣ 
Ἂ , 2 Ψ κ τ δὴ μ ϑί μαχάριος ἐς τἀρχαῖα δὴ καϑίσταμαι. 

ΑΓΟΡΑΚΡΙΤῸΣ 
, - 2 ᾿] δὰ ᾿ ὶ Ρ ᾿ς, ὃ 

φήσεις γ᾽, ἐπειδὰν τὰς τριαχοντούτιδας 
κ ᾿ς ὦ 3 σΓΩΣ τς Ὁ ΤΑῚ ἄν 

σπονδὰς τταραδῶ σοι. δεῦρ᾽ ᾿ϑ' αἱ σπονδαὶ ταχύ. 

ΔΗ͂ΜΟΣ 

ὦ Ζεῦ πολυτίμηϑ'᾽ ὡς χαλαΐ" πρὸς τῶν ϑεῶν, 1390 

ἔξεστιν αὐτῶν κατατριαχοντουτίσαι; 
σῶς ἔλαβες αὐτὰς ἐτεόν; 

ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΣ 
3 ᾿) ς Ἁ 

οὐ γὰρ ὁ Παφλαγὼν 
2 ΤῸ ΒΕ , ἔνὸ ῃ τὰς ᾿ ᾿ λάβηο- 

ἀπτέχρυτττε ταῦτας ἔνδον, ἵνα σὺ μὴ λάβης; 
- 5 2 ’ , ΟῚ »" 2 ν" 

γῦν οὐν- ἐγώ σοι παραδίδωμ᾽ ἐς τοὺς ἀγροὺς 
3 ν , Ἷ 

αὐτὰς ἰέναι λαβόντα. 139 



1400 

140Ὁ 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ΔΗΜΟΣ 
τὸν δὲ Παφλαγόνα, 

ὃς ταῦτ᾽ ἔδρασεν, εἴφ᾽ ὅ τι ποιήσεις χαχόν. 
ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΣ 

οὐδὲν μέγ᾽ ἀλλ᾽ ἢ τὴν ἐμὴν ἕξει τέχνην" 
ἐπὶ ταῖς πύλαις ἀλλαντοττωλήσει μόνος, 

τὰ χύνεια μιγνὺς τοῖς ὀνείοις πράγμασιν, 
μεϑύων τε ταῖς πόρναισι λοιδορήσεται, 
χὰχ τῶν βαλανείων πίεται τὸ λούτριον. 

ΔΗΜῸΣ 
εὖ γ᾽ ἐπενόησας οὗπέρ ἐστιν ἄξιος, 
πόρναισι χαὶ βαλανεῦσι διαχεχραγέναι, 
χαί σ᾽ ἀντὶ τούτων ἐς τὸ πρυτανεῖον χαλῶ 
ἐς τὴν ἕδραν ϑ᾽, ἵν᾿ ἐχεῖνος ἦν ὃ φαρμαχός. 
ἕχεου δὲ ταυτηνὶ λαβὼν τὴν βατραχίδα" 
χἀχεῖνον ἐχφερέτω τις ὡς ἐπὶ τὴν τέχνην, 
ἵν ἴδωσιν αὐτὸν οἷς ἐλωβᾶϑ' οἱ ξένοι. 

ΧΟΡῸΣ 
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ΝΒΦΒΕΛΑΙ 

ΤΑ ΠΟῪ ἈΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΘΊΙΑ 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΟΙΓῸΣ 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓῸΣ 

ΘΕΡΑΠΩΝ ΣΤΡΕΨΙΑΔΟΥ͂ ΠΑΣΙΑΣ δανειστής 

ΜΑΘΗΤΑΙ ΣΩΚΡΑΤΟΥ͂Σ ΑΜΥΝΙΑΣ δανειστής 

ΣΟΚΡΑΤῊΣ ΧΑΙΡΕΦΟΝ 

ΧΟΡΟΣ ΝΕΦΕΛΩ͂Ν 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
23 ἜΟ  ΜῈ ΑἹ ΤΟΣ 

Ζου του 
ἘΣ - - " - - - « 
ὦ Ζεῦ βασιλεῦ τὸ χρῆμα τῶν νυχτῶν ὕσον" 
2 2 ΄ Ἂν ας , ΄ὔ 

ἀπέραντον. οὐδέττοϑ' ἡμέρα γενήσεται; 
ν ΄ 2 9 ΄ , 

χαὶ μὴν ττάλαι γ᾽ ἀλεχτρυόνος ἤχουσ᾽ ἐγώ; 
ς 2 ΑΕ εξ ᾿353ὴ.29 5] ὉΝ ᾿ -“ 

οἵ δ᾽ οἰχέται ῥδέγχουσιν᾽ ἀλλ᾽ οὐχ ἂν πρὸ τοῦ. 
ΞῚ ΄ δῖ γτὸν 5 5) ΄ “- [φ 
ἀπόλοιο δῆτ᾽ ὦ πόλεμε πολλῶν οὕνεχα, 
48] 2 90Χ ΚΡ Ὸ] 2.15 ᾽, Χ }] ΄ 

ον οὐδὲ κολασ᾽ ἔξεστί μοι τοὺς οἰχέτας. 
2....2 Ψ Ὁ ᾿ [πε Χ ᾽, 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὃ χρηστὸς οὑτοσὶ νεανίας 
2 - ΄ 32ηὴηὴ Δ ΄ 

ἐγείρεται τῆς νυχτός, ἀλλὰ πέρδεται 
ἐν σιέντε σισύραις ἐγχεχορδυλημένος. 
“ 2 γ κω Ἔ, ἢ ᾿] ν᾿ , 

αλλ εἰ δοχεῖ ῥέγχωμεν ἐγχεχαλυμμένοι. 
232.γ.9 2 2 ,η «“ς ν ΄ 

ἀλλ οὐ δύναμαι δείλαιος εὐδεῖιν δαχνόμενος 
ς ᾿ -» ΄ - - - 

ὑπὸ τῆς δαπάνης καὶ τῆς φάτνης χαὶ τῶν χρεῶν 

διὰ τουτονὶ τὸν υἱόν. ὃ δὲ χόμην ἔχων 

ἱχπάζεταί τε χαὶ ξυνωριχεύεται 

ὀνειροπολεῖ ϑ᾽ ἵππους" ἐγὼ δ᾽ ἀπόλλυμαι 
ὁρῶν ἄγουσαν τὴν σελήνην εἰχάδας" 
οἱ γὰρ τόχοι χωροῦσιν. ἅπτε τιαῖ λύχνον, 
χἄχφερε τὸ γραμματεῖον, ἵν᾿ ἀναγνῶ λαβὼν 
ὁ:τόσοις ὀφείλω χαὶ λογίσωμαι τοὺς τόχους. 

φέρ᾽ ἴδω τέ ὀφείλω; δώδεχα μνᾶς Πασίᾳ. 
τοῦ δώδεχα μνᾶς Πασίᾳ; τί ἐχρησάμην; 

100 

Το 

1 



τῷ σι 

40 

104 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ὅτ᾽ ἐπριάμην τὸν χοππατίαν. οἴμοι τάλας, 
, ᾿ ΄ ΄ , 2 » ᾿ 

εἰϑ' ἐξεχόττη πρότερον τὸν ὀφϑαλμὸν λίϑῳ. 
ΦΕΙΔΙΠΠΊΔΗΣ 

, - , - 

Φίλων ἀδικεῖς" ἔλαυνε τὸν σαυτοῦ δρόμον. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

-- 2 »γ9 ᾿ ᾿ Ἀ “ Ψ Ψῃ ͵ 

τοῦτ᾽ ἔστι τουτὶ τὸ χαχὸν ὃ μ᾽ ἀπολώλεχεν" 

ὀνειροπολεῖ γὰρ χαὶ χκαϑεύδων ἱππιχήν. 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 

᾽, ’ 2 -" Ἁ , 

πόσους δρόμους ἑλᾷ τὰ πολεμιστήρια; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

τς ν » " τὰ » 2 ὃ , ΄ 

ἐμὲ μὲν σὺ πολλοὺς τὸν ττατέρ᾽ ἐλαύνεις δρόμους. 

ἀτὰρ τί χρέος ἔβα μὲ μετὰ τὸν Πασίαν; 
-» - , - 2 , 

τρεῖς μναῖ διφρίσκου καὶ τροχοῖν “Ιμυνίᾳ. 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 

, Ν 3 , , 

ἄπαγε τὸν ἵππον ξξαλίσας οἴχαδε. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

3.29 3 νὴ πὴ τυρῶο  Ρ ΣΝ σι (Ὁ τ αθω 
ἀλλ᾽ ὦ μέλ ἐξήλιχας ἐμέ γ᾽ ἕχ τῶν ἐμῶν, 

᾿ ἢ , , ΄ 

ὅτε χαὶ δίχας ὥφληχα χᾶτεροι τόχου 

ἐνεχυράσεσϑαί φασιν. 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 

ἐτεὸν ὦ πάτερ 
΄ Ω λ ΄ὔ Ἁ , 29 τ 

τί δυσχολαίνεις χαὶ στρέφει τὴν νύχϑ' ολην; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

’ ’ »" ’ 

δάχνει μέ τις δήμαρχος ἔχ τῶν στρωμάτων. 
ἢ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 

ΒΥ) ΕῚ ,ὕ ω.- , 

ἔασον ὦ δαιμόνιε χαταδαρϑεῖν τέ με. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

σὺ δ᾽ οὖν χάϑευδε" τὰ δὲ χρέα ταῦτ᾽ ἴσϑ' ὅτι 
ἐς τὴν χεφαλὴν ἅπαντα τὴν σὴν τρέψεται. 
φεῦ. 
εἴϑ᾽ ὦφελ ἢ προμνήστρι᾽ ἀπολέσϑαι χαχῶς, 
ἥτις μὲ γῆμ᾽ ἐπῆρε τὴν σὴν μητέρα" 
ἐμοὶ γὰρ ἦν ἄγροικος ἥδιστος βίος 
εὐρωτιῶν ἀχόρητος, εἰχῇ κείμενος, 

βούων μελίτταις χαὶ πιροβάτοις χαὶ στεμφύλοις. 

ἔπειτ᾽ ἔγημα Μεγαχλέους τοῦ Μεγαχλέους 
ἀδελφιδὴν ἄγροιχος ὧν ἐξ ἄστεως, 
σεμνὴν τρυφῶσαν ἐγχεχοισυρωμένην. 
ταύτην ὕτ᾽ ἐγάμουν, συγχατεχλινόμην ἐγὼ 



ΝΕΦΈΛΑΙ 10 Ὁ 

ὄζων τρυγὸς τρασιᾶς ἐρίων περιουσίας, δ0 
ἢ δ᾽ αὖ μύρου χρόχου χαταγλωττισμάτων, 
δαπάνης ἀπο μα Κωλιάδος Γενετυλλίδος. 

Ξ᾽ ν 3. Φ ας, 2 ᾿ 5; 3ηὴ42 3 , 
οὐ μὴν ἐρῶ γ᾽ ὡς ἀργὸς ἣν, ἀλλ᾽ ἐσπάϑα. 
2 Α Ν᾿. 2 - ΡῚ , ΙῚ ᾿ 

ἐγὼ δ᾽ ἂν αὐτῇ ϑοϊμάτιον δειχνὺς τοδὶ 
πρόφασιν ἔφασχον, ὦ γύναι λίαν σπαϑᾷς. δὺ 

ΘΕΡΆΠΩΝ 
2’ Ἐν 7 3) Ρ ΣἸΝΘῚ -» ΄, 

ἔλαιον ἡμῖν οὐχ ἔνεστ᾽ ἐν τῷ λύχνῳ. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

, , ν , ἕ , 

οἴμοι" τί γάρ μοι τὸν πότην ἥπττες λύχνον; 
- 2 

δεῦρ᾽ ἔλϑ'᾽ ἵνα κλάης. 
ΘΕΡΑΠΩΝ 
διὰ τί δῆτα χλαύσομαι; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
΄«“ »Ἥ “ 3) ’,ὔ 

ὁτι τῶν παχειῶν ἑνετίϑεις ϑρουαλλίδων. 
Ν -“ωΩ9 γς -" ΡΥ ΚΑ ἔν 2 ῸΝΝ ς , 

μετὰ ταῦϑ', ὅπως νῷν δγένεϑ' υἷος ουτοσί, 0 
2 , ν ν “-“ ἣ 2 - 

ἐμοί τὲ δὴ χαὶ τῇ γυναιχὶ τἀγαϑῇ, 
᾿ 2 ΄ δυο .) - 2 , 

χερὶ τοὐνόματος δὴ ᾿ντεῦϑεν ἐλοιδορούμεϑα" 
ν ’ Ν , 

ἢ μὲν γὰρ ἵππτον προσετίϑει πρὸς τοὔνομα, 
-- ὉΧ σ΄’ , 

Ξάνϑιππον ἢ Χαάριπττον ἢ Καλλιππίδην, 
τ ν ΝΑ - , 3 , ’, 

ἐγὼ δὲ τοῦ πάππου ᾿τιϑέμην Φειδωνίδην. θῦ 
τέως 'μὲν οὖν ἐχρινόμεϑ᾽" εἶτα τῷ χρόνῳ 
χοινῇ ξυνέβημιεν χαϑέμεϑα Φειδιτπίδην. 
τοῦτον τὸν υἱὸν λαμιβάνουσ᾽ ἐχορίζετο, 
“ ν" , ὉΝ “ 5 ΄ Ν ΄ 
ὁταν σὺ μέγας ὧν ἀρ ἑἐλαύνῃς πρὸς πόλιν, 
ὥσπερ “Μεγαχλέης, ξυσείδ᾽ ἔχων. ἐγὼ δ᾽ ἔφην, τὸ 
ὅταν μὲν οὖν τὰς αἶγας ἔκ τοῦ φελλεῶο;, 
ὥσττερ ὃ πατήρ σου, διφϑέραν ἐνημμένος. 
ἌἜ Ο. 5 5 δὲ ΤΡ τ Κὴ Ὁ 2. δὰ ῃ 
ἀλλ οὐχ ἐπίϑετο τοῖς ἑμιοῖς οὐδὲν λόγοις, 
ἀλλ ἱχπερών μου χατέχεεν τῶν χρημάτων. 

κι σι γῦν οὖν ὅλην τὴν νύχτα φροντίζων δδοῦ 

εἰν εὗρον ἀτραττὸν δαιμονίως ὑπερφυᾶ, 

ἣν ἣν ἀναπείσω τουτονί, σωϑύήσομαι. 
ἀλλ᾽ ἐξεγεῖραι πιρῶτον αὐτὸν βούλομαι. 
πῶς δῆτ᾽ ἂν ἥδιστ᾽ αὐτὸν ἐπεγείραιμι; πῶς; 

Φειδισυπτίδη Φειδισιτίδιον. 80 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 

τί ὦ πάτερ; 



100 

90 

100 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
; χαὶ τὴν χεῖρα δὸς τὴν δεξιά χύσον με χαὶ τὴν χεῖρα δὸς τὴν δεξιάν. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 
2 ’ Ψ 5: 
ἰδού. τέ ἔστιν; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
΄, - 2 , 

εἶπέ μοι, φιλεῖς ἐμέ; 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 

ἥ, Ἁ » λ λ [4 

γὴ τὸν Ποσειδῶ τουτονὶ τὸν ἵππιον. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

μὴ μοί γε τοῦτον μηδαμῶς τὸν ἵππιον" 
κ τ ΄ - - 

οὗτος γὰρ ὃ ϑεὸς αἴτιός μοι τῶν χαχῶν. 
γλ.} 2} 2 - Α͂ δί 9.3» λ - 
ἀλλ᾽ εἴπερ ἐχ τῆς χαρδίας μ΄ ὄντως φιλεῖς, 
ὦ παῖ πιϑοῦ μοι. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 
τέ δὲ πίϑωμαι δῆτά σοι; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

, ς , Ἁ - , 

ἔχστρειψνον ὡς τάχιστα τοὺς σαυτοῦ τρόπους, 
χαὶ μάνϑαν᾽ ἐλϑὼν ἃν ἐγὼ παραινέσω. 

: ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 
λέγε δή, τί κελεύεις; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
χαί τι πείσει; 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 

σείσομαι 
ν " ΄ 

γὴ τὸν Ζιονυσον. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

- ΄ 2 ΄ 

δεῦρό νυν ἀπόβλεπε. 
'-- να , ϑύ - ἔ Ν ᾿Ξ ὃ ω 
ὁρᾷς τὸ ϑύριον τοῦτο χαὶ τῳχίδιον; 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 
ς - Ἔ - 2 ᾿ 2 ν 3: ΄ 
ὁρῶ. τέ οὖν τοῦτ᾽ ἐστὶν ἑτεὸν ὦ πάτερ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
- - πὴ ΔΕῚ ’ 

ψυχῶν σοφῶν τοῦτ᾽ ἐστὶ φροντιστήριον. 
2 ““ΩὉ 5 «- Κῶ ΝΡ ει » 2 » 

ἑνταῦϑ' ἑνοιχοῦσ᾽ ἄνδρες, οἱ τὸν οὐρανὸν 
Δ ν 2 ᾿, , 

λέγοντες ἀναπείϑουσιν ὡς ἔστιν πνιγεύς, 
Ὁ ἐλ ις Ἔ ς - "λοι (ἈὟ, χᾶστιν στερὶ ἡμᾶς οὗτος, ἡμεῖς δ΄ ἀνϑραχες. 

τ ΄ 2 ΒΡ] ’ - - 

οὗτοι διδάσχουσ᾽, ἀργύριον ἣν τις διδῷ, 
λέγοντα νιχᾶν χαὶ δίχαια χἄδιχα. 

ὙΎΥΙ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 
εἰσὶν δὲ τίνες; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔῊΣ 
᾽᾽ 3532 23 - » ἢ οὐχ οἶδ᾽ ἀχριβῶς τοὔνομα 

μεριμνοφροντισταὶ χαλοί τε χἀγαϑοί. 

.“-- 

Φ.---- ἡ 
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ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 
Ρ] - ᾽, 2 ΟΥ̓ » Ξὰ , 

αἰβοῖ πονηροί γ᾽, οἶδα. τοὺς ἀλαζόνας 
τοὺς ὠχριῶντας τοὺς ἀνυποδήτους λέγεις" 
“ ’ ΄, -» 
ὧν ὃ χαχοδαίμων Σωχράτης καὶ Χαιρεφῶν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
Ν Ὁ ΄ Ε ν 2) , Ξ- ἢ ἢ σιώπα" μηδὲν εἴπῃς νήπιον. 10 
ἀλλ᾽ εἴ τι χήδει τῶν πτατρῴων ἀλφίτων, 

΄, - ’ὔ Ἁ ’; 

τούτων γενοῦ μοι σχασάμενος τὴν ἱπτιχήν. 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 

2 ΡΝ » ᾿ ,ν 2 ΄ τ οὐχ ἂν μὰ τὸν Διόνυσον, εἰ δοίης γέ μοι 
τοὺς φασιαγοὺς οὺς τρέφει “εωγόρας. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ΜΩῺ) 32 ἌΝ ΞΘ. 5. ,ἡ 555 ΄ 32 ᾿ 
ἔϑ' ἀντιβολῶ σ᾽ ὦ φίλτατ ἀνϑρώπων ἐμοὶ 110 

ἐλϑὼν διδάσχου. 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 

Ἁ ᾿ 4 

χαὶ τί σοι μαϑηήσομαι; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ΣΦ: 2 2 ἊΣ , ν 

εἶναι “ταρ᾽ αὐτοῖς φασὶν ἄμφω τὼ λόγω, 
, Ὁ ΄“ ᾿ ο 

τὸν χρείττον᾽, ὅστις ἐστί, καὶ τὸν ἥττονα. 
,ὔ εδιξ η [4 

τούτοιν τὸν ἕτερον τοῖν λόγοιν, τὸν ἥττογα, 
-“ ΄ 2 γιχᾶν λέγοντά φασι τἀδιχώτερα. 11ὅ 

ἢν οὖν μάϑης μοι τὸν ἄδιχον τοῦτον λόγον, 
ἃ νῦν ὀφείλω διὰ σέ, τούτων τῶν χρεῶν 

3 ᾽Ὰ 3 ’, 32.502 ὃ 2 Ὶλ 2 , 

οὐχ ἂν ἀποδοίην οὐδ᾽ ἂν ὀβολὸν οὐδενί. 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 

ΒῚ ὃΧ ’, δ π Ν ὟΝ ᾽, 2 « 

οὐχ ἂν πιϑοίμην" οὐ γὰρ ἂν τλαίην ἰδεῖν 
’ κ » ν ΄ 

τοὺς ἱππέας τὸ χρῶμα διαχεχναισμένος. 120 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

2 Υ ν λ [ἢ - . ΟῚ -“ 2} 

οὐχ ἄρα μὰ τὴν Δήμητρα τῶν γ᾽ ἑμῶν ἔδει, 
"ΑΕ ΕΡῚ ΒῚ Α δι ιἘ ΄ 27 3 Ὁ ’ ᾿ 

οὔτ᾽ αὐτὸς οὔϑ' ὃ ζύγιος οὔϑ' ὃ σαιιφόρας 
ΟΣ ὩΣ ν 9. ,535 3. 9. - Ἂν 
ἀλλ᾽ ἐξελῶ σ᾽ ἐς χόραχας ἕχ τῆς οἰχίας. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 
ἀλλ οὐ περιόψεταί μ᾽ ὃ ϑεῖος Μεγαχλέης 
ἄνιμσπον. ἀλλ᾽ εἴσειμι, σοῦ δ᾽ οὐ φροντιῶ. 120 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐγὼ μέντοι ττεσών γε χείσομαι, 
ἀλλ εὐξάμενος τοῖσιν ϑεοῖς διδάξομαι 

αὐτὸς βαδίζων ἐς τὸ φροντιστήριον. 
σῶς οὖν γέρων ὧν χἀπιλήσμων χαὶ βραδὺς 



108 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

130 λόγων ἄχριβῶν σχινδαλάμους μαϑήσομαι; 

ἰτητέον. τί ταῦτ᾽ ἔχων στραγγεύομαι, 
ἀλλ᾽ οὐχὶ χόπτω τὴν ϑύραν; τταῖ πιαιδίον. 

ΜΑΘΗΤῊΣ 
Πὴ ἢ ,ὔ , οἴ“ 

βάλλ᾽ ἐς κόραχας" τίς ἐσϑ᾽ ὃ κόψας τὴν ϑύραν; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

Φείδωνος υἱὸς Στρεινιάδης Κιχυννόϑεν. 
ΜΑΘΗΤῊΣ 

Β 2 ὩΣ ᾿ Ὧν Ὁ ς ν ΄ 
180 ἀμαϑής γε νὴ 40 ὅστις οὑτωσὶ σφόδρα 

ἀπεριμερίμνως τὴν ϑύραν λελάχτιχας 
ἃ ᾿" ὯΝ 28; ἊΣ 25 ΄, χαὶ φροντίδ᾽ ἐξήμβλωχας ἐξηυρημένην. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
σύγγνωθέ μοι᾿ τηλοῦ γὰρ οἰχῶ τῶν ἀγρῶν. 
3η,2,. 2 , μ - 25 Ἴ , 
ἄλλ εἰπέ μοι τὸ πρᾶγμα τοὐξημβλωμένον. 

ΜΑΘΗΤῊΣ 
γηη23 2 , . - - , 

140 ἀλλ οὐ ϑέμις πλὴν τοῖς μαϑηταῖσιν λέγειν. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ἤ 5 - Ἂ ᾿ ς Ἁ λέγε νυν ἐμοὶ ϑαρρῶν" ἐγὼ γὰρ οὑτοσὶ 
ἱ 4, οἿ Ἁ ἊΝ 

χω μαϑητὴς ἐς τὸ φροντιστήριον. 
ΜΑΘΗΤΗΣ 

λέξω. νομίσαι δὲ ταῦτα χρὴ μυστήρια. 
ἀνήρετ᾽ ἄρτι Χαιρεφρῶντα Σωχράτης 

εῷ ΄ ῸΣ ΤΣ “ 5 ΕἾ τος , 
140 ᾿"νύλλαν ὁπόσους ἀλλοιτο τοὺς αὑτῆς πόδας" 

δαχοῦσα γὰρ τοῦ Χαιρεφῶντος τὴν ὀφρῦν 
ἐπὶ τὴν χεφαλὴν τὴν Σωχράτους ἀφήλατο. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
» - ον , 

πῶς τοῦτο δὴ ᾿μέτρησε; 
ΜΑΘΗΤῊΣ 

δεξειώτατα. 
χηρὸν διατήξας εἶτα τὴν ψύλλαν λαβὼν 

τῦο ἐνέβαψνεν ἐς τὸν χηρὸν αὐτῆς τὼ πόδε, 
χάτα ψυχέντος στεριέφυσαν σπιερσικχαί. 

ταύτας ὑπολύσας ἀνεμέτρει τὸ χωρίον. 
Ε ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ὦ Ζεῦ βασιλεῦ τῆς λεπτότητος τῶν φρενῶν. 

ΜΑΘΗΤῊΣ 
, δίῳ: τῶν [4 ΄ ΄ 

τί δῆτ᾽ ἂν ἕτερον εἰ τούϑοιο Σωχράτους 
1ὅῦ φρόντισμα; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ποῖον; ἀντιβολῶ χάτειπέ μοι. 



ΝΕΦΕΛΑΙ 

ΜΑΘΗΤῊΣ 
2 ΕΡῚ ) 3,.ν Ξ πὰρ τ "ἢ 
ανῆρὲτ αὑτὸν Χαιρεφῶν ὁ Σφηττιος 
ς ΕΣ 5 ΄, , ὁπότερα τὴν γνώμην ἔχοι, τὰς ἐμπίδας 

3 ψἂὺ Χ 3, χατὰ τὸ στόμ᾽ ζδειν ἢ χατὰ τοὐρροπύγιον. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

, τὸ πὸ δ Ἀν δ " “ 2 , τί δῆτ᾽ ἐχεῖνος εἶπτε τιερὶ τῆς ξιιτίδος; 
ΜΑΘΗΤΗΣ 

ἔφασχεν εἶναι τοὔντερον τῆς ἐμπίδος 
στενόν" διὰ λειιτοῦ δ᾽ ὄντος αὐτοῦ τὴν πνοὴν 

, ᾽"» 2 , βίᾳ βαδίζειν εὐθὺ τοὐρροπυγίου" 
« Ν - 

ἔπειτα χοῖλον πρὸς στενῷ προσχξεέμενον 
. 2 - ς , -" 

τὸν πρωχτὸν ἠχεῖν ὑπὸ βίας τοῦ τινεύματος. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

΄ Ξ ς ᾿ ΄ Ψ »} - 2 ,ὔ 

σάλπειγξ ὁ πρωχτός ἔστιν ἄρα τῶν ἑμπίδων. 
ὦ τρισμαχάριος τοῦ διεντερεύματος. 
τῇ ΄ ΄ ὉΝ Υ ἡ ῥᾳδίως φεύγων ἂν ἀποφύγοι δίχην 
“ - , τῷ " 
ὅστις δίοιδε τοὔντερον τῆς ἐιμιπείδος. 

ΜΑΘΗΤΗΣ 
σρῴην δέ γε γνώμην μεγάλην ἀφηρέϑη 

2 Ὁ. 

ὑτι ἀσχαλαβώτου. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
τίνα τρόπον; χάτειπτέ μοι. 
ΜΑΘΗΤΗΣ 

- “- 2 - - ἢ ν τ Ν 

ζητοῦντος αὐτοῦ τῆς σελήνης τὰς ὁδοὺς 
τ κ ἘΣ, ἢ , 

χαὶ τὰς περιφορὰς εἶτ᾽ ἄνω χεχηνότος 
»} - Ξ᾽ -“ ΄ , 

ἀπὸ τῆς ὀροφῆς νύχτωρ γαλεώτης χατέχεσεν. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

[σὲ ᾿ ἊΝ ᾽ὔ 

ἤσϑην γαλεώτῃ χαταχέσαντι Σωχράτους. 
ΜΑΘΗΤΗΣ 

2 χ ΄ κι ἕῳ ν» 2 Ε τ 

ἐχϑὲς δέ γ᾽ ἡμῖν δεῖπνον οὐχ ἣν ἑσπέρας. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

εἶεν" τί οὖν πρὸς τἀλφιτ᾽ ἐπταλαμήσατο; 
ΜΑΘΗΤΗΣ 

ν» » ᾿""- ΄ ΝΣ ᾽, 

χατὰ τῆς τραζτέξςῆς κατα ασας λεπτὴν τείοαν 

χάμψας ὀβελίσχον εἶτα διαβήτην λαβὼν 
ἐχ τῆς παλαίστρας ϑυμάτιον ὑφείλετο. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
τί δῆτ᾽ ἐχεῖνον τὸν Θαλὴν ϑαυμάζομιεν; 
ἄνοιγ᾽ ἄνοιγ᾽ ἀνύσας τὸ φροντιστήριον, 
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Ν “Ἑ ς ΄ , » δ , 

χαὶ δεῖξον ὡς τάχιστά μοι τὸν Σωχράτη. 
{ - δέντις 2 2 5» ᾿ ΄ 

μαϑητιῶ γάρ᾽ ἀλλ᾽ ἄνοιγε τὴν ϑύραν. 

ὦ Ἡράλχλεις ταυτὶ ττοδαπὰ τὰ ϑηρία; 
ΜΑΘΗΤΗΣ 

τί ἐϑαύμασας; τῷ σοι δοχοῦσιν εἰχέναι; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

τοῖς ἐχ Πύλου ληφϑεῖσι τοῖς “αχωνιχοῖς. 
ν ’ γ » - , ς , 

ἀτὰρ τί ποτ᾽ ἐς τὴν γῆν βλέπουσιν οὑτοιί; 
ΜΑΘΗΤΗΣ 

ζητοῦσιν οὗτοι τὰ χατὰ γῆς. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

᾿. ΒΩ 

βολβοὺς ἄρα 

ζητοῦσι. μή νυν τουτογὶ φροντίζετε" 
ἐγὼ γὰρ οἱδ᾽ ἵν᾽ εἰσὶ μεγάλοι καὶ καλοί. 

᾿ ν -» ’ 3 ’ 

τί γὰρ οἵδε δρῶσιν οἱ σφόδρ᾽ ἐγχεχυφότες; 
ΜΑΘΗΤῊΣ 

οὗτοι δ᾽ ἐρεβοδιφῶσιν ὑττὸ τὸν τάρταρο ὑτοι δ᾽ ἐς φῶσιν ὑπὸ τὸν τάρταρον. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

- ᾿ Ἁ 2 Ἂς ὕ 

τί δῆϑ'᾽ ὃ πρωχτὸς ἐς τὸν οὐρανὸν βλέπει; 
ΜΑΘΗΤῊΣ 

- Ὑριὶ 2 ς δ 2 - , 

αὐτὸς χαϑ' αὑτὸν ἀστρονομεῖν διδάσχεται. 
ὙΠ Σ ν. χ. “κὴ ᾿ δ τ] Ἐπτ, δα , 
ἀλλ᾽ εἴσιϑ'᾽, ἵνα μὴ “κεῖνος ὑμῖν ἐπιτύχῃ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
΄ , οι λα, 5 ΄ φ 

μήπω γ8 μήπω γ᾽ ἀλλ ἐπιμεινάντων, ἵνα 
αὐτοῖσι χοινώσω τι πραγμάτιον ἑμόν. 

ΜΑΘΗΤΗΣ 
2 ] 2 τ ὁ 3 3 - ν } 2, 

ἀλλ οὐχ οἷόν τ αὑτοῖσι πρὸς τὸν ἀέρα 
5»: 4 ᾿ , κ ᾿ 

ἔξω διατρίβειν πολὺν ἄγαν ἐστὶν χρόνον. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ν - - , " 2. ἃ , γ , 
πρὸς τῶν ϑεῶν τί γὰρ τάδ᾽ ἐστίν; εἰπέ μοι. 

ΜΑΘΗΤΗΣ 
ἀστρονομία μὲν αὑτηί. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
᾿" } Ἷ 

τουτὶ δὲ τί; 
ΜΑΘΗΤΗΣ 

γεωμετρία. 
ΣΤΡΕΨΙΛΔῊΣ 

- ») "τ .τΆ ΄ 

τοῦτ᾽ οὖν τέ ἔστι χρήσιμον; 
αὶ ΜΑΘΗΤῊΣ 

γῆν ἀναμετρῆσαι. 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
πότερα τὴν χληρουχιχήν; 
ΜΑΘΗΤῊΣ 

οὐχ ἀλλὰ τὴν σύμπασαν. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ἀστεῖον λέγεις. 
τὸ γὰρ σόφισμα δημιοτιχὸν χαὶ χρήσιμον. 90 

ΜΑΘΗΤῊΣ 
[42 ,ὕ - , ’ [τ -» 

αὕτη δέ σοι γῆς τπιερίοδος πάσης. ὅρᾷς; 
αἵδε μὲν ϑῆναι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ὔ ΝΠ ον δ 2 , 

τί συ λέγεις; οὐ πείϑομαι, 
2 -“" , 

ἐπεὶ δικαστὰς οὐχ ὁρῶ χαϑημένους. 
, 

ΜΑΘΗΤΗΣ 
τ ΞΕ ΒῚ ΚΘ - γ ᾿ ᾿ ; 
ὡς τοῦτ᾽ ἀληϑῶς ἀττιχὸν τὸ χωρίον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
Χ - “« ιν ε Ν Ἂ 

χαὶ ποῦ Κιχυννῆς εἰσὶν οὑμοὶ δημόται; 510 
ΜΑΘΗΤῊΣ 

- , “ 2 ς - 

ἐνταῦϑ' ἔνεισιν. ἡ δέ γ᾽ Εὐβοι᾽, ὡς ὁρᾷς, 
ἡδὲ πταρατέταται μαχρὰ πόρρω στάνυ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
39 ς ς - ΄ 

οἶδ᾽" ὑπὸ γὰρ ἡμῶν παρετάϑη χαὶ Περιχλέους. 
Ἴβυκξ δ ἢ - 3 7 ἀλλ ἢ «“Ζαχεδαίμων ποῦ ᾽σϑ'; 

ΜΑΘΗΤΗΣ 
“ 2 , ς ΄ 

οχτου στιν: αὐτῆι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ς » » ,ὔ ΡΞ 

ὡς ἐγγὺς ἡμῶν. τοῦτο “τάνυ φροντίζετε, 210 
ταύτην ἀφ᾽ ἡμῶν ἀπαγαγεῖν ττόρρω στάλιν. 

ΜΑΘΗΤΗΣ 
2 2 2 -͵ὔ, 

αλλ οὐχ οἷόν τε. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

,2 »"»» , 

γὴ «“ἰ οἰμώξεσϑ᾽ ἄρα. 
, , Ν τ ς - , 32 

φέρε τίς γὰρ οὗτος οὐπὶ τῆς χρεμάϑρας ἀνήρ; 

ον ΜΑΘΗΤῊΣ 
αὑτὸς. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ΜΑΘΗΤῊΣ 
Σωχράτης. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ω Σωχρατες. 
5, 22 τ 2 ͵ 2 ΄ ’ 

ἰϑ' οὗτος, ἀναβόησον αὐτόν μοι μέγα. 



τῷ τῷ οι 

τῷ ὡ Ὁ 

τ ΩΡ οι 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ΜΑΘΗΤῊΣ 
5 κ« ᾿" 5. ν , 2 , ΄ 

αὑτὸς μὲν οὖν σὺ κάλεσον" οὐ γάρ μοι σχολή. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ὠ Σώχρατες, 

ὦ Σωχρατίδιον. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

τί με χαλεῖς ὠφήμερε; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔῊΣ 

- Α “ - 2 “- ΄ , 

πρῶτον μὲν ὁ τι δρᾷς ἀντιβολῶ χάτειπέ μοι. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

2 -" ᾿ - ᾿ «“ 

ἀεροβατῶ χαὶ περιφρονῶ τὸν ἡλίιον. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ΡΥ) 5 " - " { ν ς Εε 

ἔπειτ᾽ ἀπὸ ταρροῦ τοὺς ϑεοὺς ὑπερφρονεῖς, 
2 σ 2 - » 

ἀλλ᾽ οὐκ ἀπὸ τῆς γῆς, εἴπερ; 
ΣκριτηςΣ "ΟΝ 

οὗ γὰρ ἂν ποτε 
- 3 - , ’ 

ἐξηῦρον ὀρϑῶς τὰ μετέωρα πράγματα, 
κ ͵ . Σ 

εἰ μὴ χρεμάσας τὸ νόημα χαὶ τὴν φροντίδα 
᾿ ᾿ “ ιν» 

λεχιτὴν χαταμίξας ἐς τὸν ὅμοιον ἀέρα. 
2 5 ἋἋ ᾿ 2 , 2 ΄, 

εἰ δ᾽ ὧν χαμαὶ τἄνω χάτωϑεν ἐσχόπουν, 
ἌΣ 15} 9 4 Ε ΦΩ͂Σ ἀρ θαθ τρεῖς , 

οὐκ ἂν ποϑ' ηὕρον" οὐ γὰρ ἀλλ ἡ γῆ βίᾳ 
“ . ὌΝ ᾿ ͵΄ - , 
ἕλκει τερὺς αὑτὴν τὴν ἰχμάδα τῆς φροντίδος. 

μὴ 2 ν - Ν , 

πάσχει δὲ ταὐτὸ τοῦτο χαὶ τὰ χάρδαμα. 
Γ ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

τί φής; 
ς " [“᾿ . 2 42) 2 ν ΄ 
ἢ φροντὶς ἕλχει τὴν ἰχμάδ᾽ ἐς τὰ χάρδαμα; 

, ᾿ς ΣΡ ῸΞΥ , ἔϑιε νυν χατάβηϑ᾽ ὦ Σωχρατίδιον ὡς ἐμέ, 
: τῇ “ 3 

ἵνα μὲ διδάξης ὠνπτερ οὕνεχ᾽ ἐλήλυϑα. 
τ Σ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
ἡλϑες δὲ χατὰ τί; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
βουλόμενος μαϑεῖν λέγειν. 

«ς Ἀ Ἁ ’ ’ ’ 

ὑπὸ γὰρ τόχων χρήστων τε δυσχολωτάτων 
» ΄, 2 , 

ἄγομαι φέρομαι, τὰ χρήματ᾽ ἐνεχυράζομαι. 
ΣΩΚΡΑΤῊΣ 

’ ) ς , ᾿ , 

σιόϑεν δ᾽ ὑπόχρεως σαυτὸν ἔλαϑες γενόμενος; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
΄ ΝΜ Ὶ , ἂ Ν . - γόσος μ' ἑπέτριψεν ἱπισεικὴ δεινὴ φαγεῖν. 

2 , " :-- " , - - , 

ἀλλά μὲ δίδαξον τὸν ἕτερον τοῖν σοῖν λόγοιν, 
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᾿ ’, Ν [4 

τὸν μηδὲν ἀποδιδόντα. μισϑὸν δ᾽ ὅντιν᾽ ἂν 
πράττῃ μ᾽ ὁμοῦμαί σοι καταϑήσειν τοὺς ϑεούς. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
ποίους ϑεοὺς ὀμεῖ σύ; πρῶτον γὰρ ϑεοὶ 
ἡμῖν νόμισμ᾽ οὐχ ἔστι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
-» ᾿ 29) 3 ᾽Χ 

τῷ γὰρ ὀμνυτ᾽; ἢ 
΄, “ 2 ΄, 

σιδαρέοισιν ὥσπερ ἐν Βυζαντίῳ; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

Ἷ δὴ - ΄ Ρ] 2 »ὕὔ ν 

βούλει τὰ ϑεῖα πράγματ᾽ εἰδέναι σαφῶς 
ἅττ᾽ ἐστὶν ὀρϑῶς; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
τ 2) ΒΥ "7 

γὴ 4] εἰπέερ ἔστι γξ. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

ΔῸΣ ΄, - , 2 ;.: 

καὶ ξυγγενέσϑαι ταῖς νεφέλαισιν ἑς λόγους, 
ταῖς ἡμετέραισι δαίμοσιν; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
μάλιστά γε. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
΄ 3. 7 3ι. « , ἐφ Ἂ 7, χάϑιζε τοίνυν ἕπὶ τὸν ἱερὸν σχίμτ:τοδα. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ἰδοὺ χάϑημαι. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
Ἁ ᾿ δὰ 

τουτονὶ τοίνυν λαβὲ 
᾿ , 

τὸν στέφανον. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

2 Ἀ 

ἐπὶ τί στέφανον; οἴμοι Σώχρατες 
“ ᾿ Ψ , , 

ὥσπερ μὲ τὸν ϑάμανϑ᾽ ὅπως μὴ ϑύσετε. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

577) - ᾿ δ ᾿ 
οὐκ ἀλλὰ ταῦτα πάντα τοὺς τελουμένους 

ἡμεῖς στοιοῦμεν. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

εἶτα δὴ τί χερδανῶ; 
ΣΩΚΡΆΤΗΣ 

λέγειν γενήσει τρῖμμα χρόταλον παιπάλη. 
ΙΔ 5’. 3 3 , 

ἂλλ ἔχ ἀτρεμεί. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

Ν Ν 2) ΄ , 

μὰ τὸν “1 οὐ ψεύσει γέ με’ 
καταπαττόμεγος γὰρ σπαιττάλη γενήσομαι. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
5] - ει } , - - 

εὐφημεῖν χρὴ τὸν πρεσβύτην χαὶ τῆς εὐχῆς ἐπαχούειν. 
Αὐϊοιορ]ιαπὶς υοἱ. 1. 8 
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114 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 
3 , , , 3. δ. .« , " τ ’ 
ὦ δέσττοτ᾽ ἄναξ ἀμέτρητ᾽ ἀήρ, ὃς ἔχεις τὴν γῆν μετέωρον, 
λαμπρός τ᾿ αἰϑὴρ σεμναί τε ϑεαὶ νεφέλαι βροντησιχέραυνοι, 

΄ ΄, ΨΩ ΄ - - ΄ 

ἄρϑητε φάνητ᾽ ὠ δέσποιναι τῷ φροντιστῇ μετέωροι. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

΄ ΄ " ᾽Ὰ " ΄ . - 

μήπω μήττω γε πρὶν ἂν τουτὶ πτύξωμαι, μὴ χκαταβρεχϑῶ. 
" ᾿" ο “- »} ΣΟ Εν ,: ᾿ 2 »» 

τὸ δὲ μηδὲ χυνὴῆν οἴχοϑεν ἐλϑεῖν ἑμιὲ τὸν χαχοδαίμον᾽ ἔχοντα. 
ΣΩΚΡΆΤΗΣ 

, - Ψ , ΄, “.9 , 

ἔλϑετε δῆτ᾽ ὦ πολυτίμητοι νεφέλαι τῷδ᾽ εἰς ἐπίδειξιν" 
"ν ἐπὶ ὀλύ ἌΓ ὅ - ς Ὁ ς λύήτ 9 γσϑ 

εἴτ᾽ ἐστ ὀλύμπου χορυφαῖς ἱεραῖς χιονοβλήτοισι χάϑησϑε, 
2 2. -" , Ρ] ἔΞ Ω ν ς Ἁ , «“ , 

εἴτ᾽ ὠχεανοῦ πατρὸς ἕν κήποις ἱερὸν χορὸν ἵστατενύμφαις, 
".) 59 , 2 ὦ κ᾿ ΄ 2 ΄ ΄ 

εἴτ᾽ ἀρα Νείλου ν προχοαῖς ὑδάτων χρυσέαις ἀρύεσϑε πρό- 
χοισιν, 

Β} - , 5 5" Ἦν. ἢ ΄, , ᾿ Σ, 

ἢ Μαιῶτιν λίμνην ἔχετ ἢ σχόπελον νιφόεντα Μέμαντος 

ἐπαχούσατε δεξάμεναι ϑυσίαν χαὶ τοῖς ἱεροῖσι χαρεῖσαι. 
ΐ . ΧΟΡΟΣ 
ἀέναοι γνερέλαι 
ΘΓ ᾿ ΝΣ: ἣ " ΣΎ τς ἀρϑῶμιεν φανεραὶ δροσερὰν φύσιν εὐάγητον, 

. 3 2 2 “ ’΄ 

σατρὸς ἅτ ὠχεαγοῦ βαρυαχέος 

ὑψηλῶν ὀρέων χορυφὰς ἐπὶ 
δενδροχόμους, ἵνα 
τηλεφανεῖς σχοπιὰς ἀφορώμεϑα, 
χαρπούς τ᾽ ἀρδομέναν ϑ᾽ ἱερὰν χϑόνα, 
χαὶ ποταμῶν ζαϑέων χελαδήματα, 
χαὶ πόντον χελάδοντα βαρύβρομον" 
ὄμμα γὰρ αἰϑέρος ἀχάματον σελαγεῖται 
μαρμαρέαις ἐν αὐγαῖς. 
ἀλλ ἀποσεισάμεναι νέφος ὄμβριον 
ἀϑανάτας ἰδέας ἐπιδώμεϑα 
τηλεσχόπτῳ ὄμματι γαῖαν. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
ὦ μέγα σεμναὶ νεφέλαι φανερῶς ἠχούσατέ μου καλέσαντος. 
ἤσϑου φωνῆς ἅμα χαὶ βροντῆς μυχησαμένης ϑεοσέπτου; 

ΣΤΡΕΨΙΛΔΗΣ 
χαὶ σέβομαί γ᾽ ὦ πολυτίμητοι καὶ βούλομαι ἀνταπτοπεαρδεῖν 

πρὸς τὰς βροντάς" οὕτως αὐτὰς τετρεμαίνω χαὶ ττεφό- 
βημαι" 

κεὶ ϑέμις ἐστίν, νυνί γ᾽ ἤδη, χεὶ μὴ ϑέμις ἐστί, χεσείω. 

210--- 290-:Ξ 299 --818 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
2 ΄ ΄ ᾿ τς 

οὐ μὴ σχώψει μηδὲ “τοιήσεις ἅπερ οἱ τρυγοδαίμονες οὗτοι, 
΄ ΄ ΄ - - - 2 - 

ἄλλ εὐφήμει" μέγα γάρ τι ϑεῶν χινεῖται σμῆνος ἀοιδῆς. 
᾿ ΧΟΡΟΣ 

4.4 , παρϑένοι ομβροφόροι 
ΨΆ ἈῚ " ’ὔ Ὑ - 

ἔλϑωμεν λιπαρὰν χϑόνα Παλλάδος, εὔανδρον γᾶν 800 
Κέκροπος ὀψόμεναι :ττολυήρατον" 

τς δ᾽ 2 ΄ - 

οὗ σέβας ἀρρήτων ἱερῶν, ἵνα 
μυστοδόχος δόμος 
ἐν τελεταῖς ἁγίαις ἀναδείχνυται, 
οὐρανίοις τε ϑεοῖς δωρήματα, 806 

, δ τσ - Χ 3 ΄ ναοί ὃ ὑψερεφεῖς καὶ ἀγάλματα, 
χαὶ πρόσοδοι μαχάρων ἱερώταται, 

2 , , - ,ὔ ΄, εὐστέφανοί τε ϑεῶν ϑυσίαι ϑαλέαι τε, 
Ὁ ἘΞ “ 

σταντοδαπαῖς ἐν ὡραις, 810 
ἦρί τ᾽ ἐπερχομένῳ βρομία χάρις, 

2 ΄ - 2 , εὐχελάδων τε χορῶν ἐρεϑίσματα, 
-" Ὶ ΡΣ 2 

χαὶ μοῦσα βαρύβρομος αὐλῶν. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

κ - χ Ὶ η- ΄ , “}»..3 ἘΣ ΄, 

πρὸς τοῦ Διὸς ἀντιβολῶ σε φράσον, τίνες εἴσ᾽ ὦ Σώ- 
χρατὲς αὗται 

αἵ φϑεγξάμεναι τοῦτο τὸ σεμνόν; μῶν ἡρῷναί τινές εἰσιν; 815 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
[4 2) 95ὴ.52 2 ΄, ΄ ΄ὔ «: 9 ΄ 2 - 

ἡκιστ᾽ ἀλλ} οὐράνιαι νεφέλαι μεγάλαι ϑεαὶ ἀνδράσιν ἀργοῖς" 
΄ . ΄, - ς ΄ 

αἵπερ γνώμην χαὶ διάλεξιν χαὶ νοῦν ἡμῖν “ταρέχουσιν 
χαὶ τερατείαν χαὶ πιερίλεξιν χαὶ χροῦσιν καὶ χατάληψιν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ΟΣ ΕΗ... ὩΣ ΄ 3 2 - ᾿ ένιζ ἢ ΑΡΕΝ Ἔν τα 

ταῦτ᾽ ἀρ ἀχούσασ᾽ αὐτῶν τὸ ρφϑέγμ' ἡ ψυχή μου πεπότηται, 
χαὶ λεπττολογεῖν ἤδη ζητεῖ χαὶ περὶ χατινοῦ στενολεσχεῖν, 8330 

᾿ ν ὔ ΄ » , , Ψ, - 

χαὶ γνωμιδίῳ γνώμην νύξασ᾽ ἑτέρῳ λόγῳ ἀντιλογῆσαι" 
[4 »} ΡῈ 5» Ψ - 2 " ὙΓ δ. ΝῚ Π - 

ὥστ᾽ εἴ πως ἔστιν ἰδεῖν αὐτὰς δὴ φανερὰς ἐπιϑυμῶ. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

΄, ἢ " Ἁ ’ { ΟΣ » ᾿ [«- Ὁ ’ὔ 

βλέπε νυν δευρὶ πρὸς τὴν Πάρνηϑ'" δὴ γὰρ δρῶ χατιούσας 
ς - 9 ΄ 

ἡσυχῇ αὑτάς. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

φέρε ποῦ; δεῖξον. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ν 
χωροῦσ᾽ αὗται ττάνυ πολλαὶ 

διὰ τῶν χοίλων καὶ τῶν δασέων, αὗται τελάγιαι. 890 
8 Ἃ 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ ν».ὕ. 
τί τὸ χρῆμα; 

ς 2 { - 

ὡς οὐ χαϑορω. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

παρὰ τὴν εἴσοδον. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

Ὑ ᾿ ΄, [4 

ἤδη νυνὶ μόλις οὕτως. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

- ᾿΄᾿ »0ο { -. 2 ’ 5. Ἁ » , 

γῦν γέ τοι ἤδη χαϑορᾷς αὑτάς, εἰ μὴ λημᾷς χολοχύνταις. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ν , ῃ 53 , ΄, κι , , 

γὴ ΖΦ ἔγωγ᾽. ὦ πολυτίμητοι. πάντα γὰρ ἤδη κατέχουσιν. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

, ᾿ ν Ὶ , 2 γο Ψ ΨὉὉ} ὦ , 

ταύτας μέντοι σὺ ϑεὰς οὔσας οὐχ ἢδησϑ' οὐδ᾽ ἐνόμιζες; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

Ἁ ΥΩ 3. , . Υ ΄ 2 Ν ς , Ἀ . 

μὰ “ ἀλλ ὁμίχλην χαὶ δρόσον αὑτὰς ἡγούμην καὶ χαπενὸν 
εἰναι. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
2 ν . ΛΕ ΟῚ ἌΡ ΩΣ τ ᾿ τ ᾿, 

οὐ γὰρ μὰ 4“ ἀλλ ἴσϑ' ὅτε πλείστους αὑται βόσχουσι 
σοφιστᾶς, 

ϑουριομάντεις ἰατροτέχνας σφραγιδονυχαργοχομήτας, 
χυχλίων τε χορῶν ἀσματοχάμτιττας ἄνδρας μετεωροφέναχας, 

ν ν - ΄ 3.2 ΄ [4 ΄, - 

οὐδὲν δρῶντας βόσχουσ᾽ ἀργούς, ὁτι ταύτας μουσοποιοῦσιν. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

τ δα δ ΝΕ, ᾽, «ς - - - ΓΞ ς ᾽, 

ταῦτ᾽ ἀρ ἑποίουν ὑγρᾶν νεφελᾶν στρετιταιγλᾶν δάϊον ὁρμάν, 
, 2 ᾿ -" ’ 

χλοχάμους ϑ' ἑχατογχεφάλα τυφῶ «πρημαινούσας τε ϑυ- 
ἕλλας, 

ς Ὡο ΤΡῚ , Ν ᾿ ω " 2 - 

εἶτ᾽ ἀερίους διεροὺς γαμιψοὺς οἰωνοὺς ἀερονηχεῖς, 
» Ὑπὸ ἢ -" ὐὐ Ὁ τῶν οἱ ἢ ΠΝ 
ὄμβρους 9ϑ' ὑδάτων δροσερᾶν νεφελᾶν" εἶτ᾽ ἀντ᾽ αὑτῶν 

χατέττινον 
- ΄ - 2 - , δνῶ 74 - 

χεστρᾶν τεμάχη μεγαλᾶν ἀγαϑᾶν χρέα τ᾽ ὀρνίϑεια κιχηλᾶν. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

διὰ μέντοι τάσδ᾽ οὐχὶ δικαίως; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

’ λέξον δή μοι, τί παϑοῦσαι, 
2} , 2 ᾿ 2 -" - , 

εἴπερ νεφέλαι γ᾽ εἰσὶν ἁληϑῶς, ϑνηταῖς εἴξασι γυναιξίν; 
2 Ν - , 2 οἿ - οὐ γὰρ ἐχεῖναί γ᾽ εἰσὶ τοιαῦται. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
φέρε ποῖαι γάρ τινές εἰσιν; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
4 ἰὸ ἀνε ς, »" ΦῚ γ᾽ ἥ 2 , οὐχ οἰδὰ σαςφῶς" εἴξασιν δ᾽ οὐν ἐρίοισιν ττετταμένοισιν, 

: Ψ δὶ Ἁ ,) 9.8) Ἢ Ἢ 4 ν. ἐν Ὑ 
χοὐχὶ γυναιξὶν μὰ “1 οὐδ᾽ ὁτιοῦν" αὗται δὲ ῥῖνας ἔχουσιν. 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
δ ΄ ᾿,ὔ σ τὰς τΝ » 

ἀπόχριναί νυν ἀττ᾽ ἂν ἔρωμιαι. 845 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

΄ ,΄ «“ ΄ 

λέγε νυν ταχέως ὁ τι βούλει. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

ἤδη στοτ᾽ ἀναβλέψας εἰδ ρέλην χενταύρῳ δμοία ἤδη ττοτ᾽ ἀναβλέψας εἶδες νεφέλην χενταύρῳ ὁμοίαν, 
ὉΧ ΄ ᾽χ , δ). , 

ἢ παρδάλει ἢ λύχῳ ἢ ταύρῳ; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

᾿ »,2 » 2 5: ΞΕ: ᾿ς 
γὴ 24. ἔγωγ᾽. εἴτα τί τουτο; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
, ΄ 3: ἢ ᾽ “5 ΞΡ ΡΩΝ ἣ 2} ΄ 

γίγνονται τιάνϑ' ὃ τι βούλονται" χατ᾽ ἣν μὲν ἴδωσι χομήτην 
ἀγριόν τινα τῶν λασίων τούτων, οἱἵόνττερ τὸν Ξενοφάντου, 

᾿ " ΄ Ἔ - ΄, ’ ΄, 

σχώπτουσαι τὴν μανίαν αὐτοῦ χενταύροις ἤχασαν αὑτάς. 850 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

τοὶ ον»... »᾽. ὦ - , ᾿ “τοῦ , τί δ᾽ ἄρ᾽ ἣν ἄρπαγα τῶν δημοσίων χατίδωσι Σίμωνα, τί 
δρῶσιν; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
2 , Α ΄ 2 - ξ ΄ ΕΣ 

ἀποφαίνουσαι τὴν φύσιν αὑτοῦ λύχοι ἐξαίφνης ἐγένοντο. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ταῦτ᾽ ἄρα ταῦτα Κλεώνυμον αὑται τὸν δίινασπιν χϑὲς 
ἰδοῦσαι, 

“ ΄ - ΤᾺ »} ΑἹ τυ ΣΡ 
ὅτι δειλότατον τοῦτον ἑώρων, ἔλαφοι διὰ τοῦτ᾽ ἐγένοντο. 

ΣΩΚΡΑΤῊΣ 
ἘΡ γ ὦ Ξ ; Φ ἐτὶ ἧνν ν Ε ; 

χαὶ νῦν γ᾽ ὅτι Κλεισϑένη εἶδον, ὁρᾷς, διὰ τοῦτ᾽ ἐγένοντο 300 
γυναῖχες. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
, , 5. ἰν ἢ ᾿ ν - , . "5 

χαίρετε τοίνυν ὦ δέσποιναι" καὶ νῦν, εἴσεερ τινὶ χἄλλῳ, 

οὐρανοιιήχη ῥήξατε χαἀμοὶ φωνὴν ὦ τταμβασίλειαι. 
ΧΟΡῸΣ 

ὩΣ. 5, ο- " { Ἁ ΄ ᾿ 
χαῖρ᾽ ὦ πρεσβῦτα παλαιογενὲς ϑηρατὰ λόγων φιλομούσων, 

,ὔ ,ὔ Ψ [ -" γ.- ΠΕΕ ἌΥ ᾿ ς ΦΡῚΣ “ κ χες 13 

σύ τε λεπτοτάτων λήρων ἱερεῦ, φράζε πρὸς ἡμᾶς ὃ τι χρήζεις 
Ὁ. Ν ΒΡ} Ρ ς ΄ - - - 

οὐ γὰρ ἂν ἄλλῳ γ᾽ ὑπαχούσαιμεν τῶν νῦν μετεωροσοφιστωῶν 800 
νΝ , - , ΄ “ ν 

σιλὴν εἰ Προδίχῳ, τῷ μὲν σοφίας χαὶ γνώμης οὕνεχα, σοὶ δὲ 
« ; δον 3.3 ΕΡ Εὐο ν . ᾿ ν ΤῊΣ 

ὅτι βρενϑύει τ΄ ἐν ταῖσιν ὁδοῖς καὶ τὠφρϑαλμὼ παραβάλλεις, 
5) ΄ » ,“ὴ 52 ΄ Ψ Ἂν "Ὁ - - 

χκανυπόδητος χαχὰ τιόλλ᾽ ἀνέχει χὰφ᾽ ἡμῖν σεμνοτεροσωπτεῖς. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ΤΣ - - Ω ραν, . ι . ι “- 
ὦ γῆ τοῦ φϑέγματος, ὡς ἱερὸν χαὶ σεμνὸν χαὶ τερατῶδες. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
τ , ΄ τ Ν , Ἢ ᾿ ΠΕΕΡΤΡῚ ᾿ ΄ 

αὑται γάρ τοι μόναι εἰσὶ ϑεαί, ταλλα δὲ πάντ᾽ ἐστὶ φλύαρος. 805 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ς ν ις - ΄ ᾿ - - ς , Ὁ ΄ ΡΒ] 

ὃ Ζεὺς δ᾽ ἡμῖν, φέρε πρὸς τῆς γῆς, ουὐλύμπιος οὐ ϑεός ἔστιν; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

ἊΕ ΄ 2 ΄, Ξ 3.029 »»" ΄ 

ποῖος Ζεύς; οὐ μὴ ληρήσεις" οὐδ᾽ ἔστι Ζεύς. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ ᾿ 

τί λέγεις σύ; 
2 » ΥΈΛΕΣ Ἁ » ΡῚ, Ὁ) ΄ -»" ς , 

ἀλλὰ τίς υει; τουτὶ γὰρ ἔμοιγ ἀπόφηναι πρῶτον ἁπάντων. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

τι ΄ ἘΞ ΄ , - γῶν. μεδ ον , ᾿ς  βων ἰ Ὁ 
αὑται δή που" μεγάλοις δέ σ᾽ ἐγὼ σημείοις αὐτὸ διδάξω. 

΄, - ΄ - ς 32. Ὁ , 

φέρε ποῦ γὰρ πώποτ᾽ ἄνευ νεφελῶν ὕοντ᾽ ἤδη τεϑέασαι; 
χαίτοι χρῆν αἰϑρίας ὕειν αὐτόν, ταύτας δ᾽ ἀποδημεῖν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
γὴ τὸν πόλλω τοῦτό γέτοι δὴ τῷ νῦν λόγῳ εὖ προσέφυσας" 
χαίτοι τιρότερον τὸν 4 ἀληϑῶς ᾧμην διὰ χοσχίνου οὐρεῖν. 
ἀλλ᾽ ὅστις ὁ βροντῶν ἐστί φράσον" τοῦτό μὲ ποιεῖ τετρε- 

μαίνειν. 
ΣΘΚΡΑΤῊΣ 

αὑται βροντῶσι χκυλινδόμεναι. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔῊΣ 
τῷ τρόπῳ ὦ πάντα σὺ τολμῶν; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

« Ἔν  Υ οἡ ὴ -“ 2 - , 

ὅταν ἐμττλησϑῶσ᾽ ὕδατος ττολλοῦ κἀναγχασϑῶσι φέρεσϑαι, 
χαταχρημγάμεναι πλήρεις ὄμβρου δὲ ἀνάγχην, εἶτα βαρεῖαι 
εἰς ἀλλήλας ἐμπίπτουσαι δήγνυνται χαὶ παταγοῦσιν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
«ς » ἴπὶ} ,-- 5} ν ᾿, 5] ’ οἱ ς , «“ ᾿΄ 

ὁ δ᾽ ἀναγχάζων ἐστὶ τίς αὐτάς, οὐχ ὃ Ζεύς, ὥστε φέρεσϑαι; 

: ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
Ἵ 5. 2 ΄ - 

ἡχιστ᾽ ἀλλ᾽ αἰϑέριος δῖνος. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

δῖνος; τουτί μ᾽ ἐλελήϑειν, 

ὃ Ζεὺς οὐχ ὦν, ἀλλ᾿ ἀντ᾽ αὐτοῦ δῖνος νυνὶ βασιλεύων. 
ν ΄, » , Ἀ - - 3 ͵ ἀτὰρ οὐδέν τω πτερὶ τοῦ πατάγου χαὶ τῆς βροντῆς μἰ ἐδί- 

δαξας. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

Πὰν, 5). ᾿ . ᾿ “ . “ ᾿ 
οὐχ ἡχουσάς μου τὰς νεφέλας ὕδατος μεστὰς ὅτι φημὶ 
3 ΄ ΄ ἘΞ: Ν " ΄ 

ἐμτειτιτούσας εἰς ἀλλήλας παταγεῖν διὰ τὴν πυχνότητα; 

ΣΤΡΕΨΊΛΔΗΣ 
880 φέρε τουτὶ τῷ χρὴ πιστεύειν; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
Ψ ν -. 2 ͵ , 

ἀπὸ σαυτοῦ ᾽γώ σε διδάξω. 
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ἤδη ζωμοῦ π-αναϑηναίοις ἐμπλησϑεὶς εἴτ᾽ ἐταράχϑης 
τὴν γαστέρα, χαὶ χλόνος ἐξαίφνης αὐτὴν διεχορχορύγησεν; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
κ ΄, . ν ᾿ ΝΕ ὑὙ ΕῚ ΄ ΄ 

γὴ τὸν “πόλλω χαὶ δεινὰ τοιεῖ γ᾽ εὐϑύς μοι, χαὶ τετάραχται 
χώσττερ βροντὴ τὸ ζωμίδιον τταταγεῖ χαὶ δεινὰ χέχραγεν" 

΄ - “ ͵ Β] , 

ἀτρέμας πρῶτον ττιαττττὰξ ττατίτάξ, κἄπειτ᾽ ἐπάγει τταττα- 
παππαάξ, 

ἢ "“- ἘᾺ - “ Ξ χῶταν χέζω, κομιδῇ βροντᾷ παπαπαπητὰξ ὥσπερ ἐχεῖναι. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

, , δὴ ΄, τὰ , 
σχέψαι τοίνυν ἀπτὸ γαστριδίου τυννουτουὶ οἷα πέπορδας" 

ΤΣ 9.7 ΚΡ 5), ἘΠ 9. “ κι Ἃ 
τὸν δ᾽ ἀέρα τόνδ᾽ ὄντ᾽ ἀπέραντον πῶς οὐχ εἰχὺς μέγα 

βροντᾶν; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ΚΣ ἢ κι ὌΝ, 3, ἃ ἢ 2 . ι ἀν" , 

ταῦτ ἀρα χαὶ τὠνόματ ἀλλήλοιν βροντὴ χαὶ πορδὴ ὁμοίω. 
ς ΄ . , ΄ ᾿ Ἂς 

ἀλλ᾽ ὃ χεραυνὸς πόϑεν αὐ φέρεται λάμπων πυρί, τοῦτο 
δίδαξον, 

τῇ , ΄ Ὄ - Χ Δ ς“-.» ΄ 

χαὶ χαταφρύγει βάλλων ἡμᾶς, τοὺς δὲ ζῶντας περιφλύει. 

τοῦτον γὰρ δὴ φανερῶς ὃ Ζεὺς ἵησ᾽ ἐπὶ τοὺς ἐπιόρχους. 

ΣΩΚΡΆΤΗΣ 
χαὶ πῶς ὦ μῶρε σὺ χαὶ χρονίων ὄζων χαὶ βεχχεσέληνε, 
εἴπερ βάλλει τοὺς ἐπιόρχους, πῶς οὐχὶ Σίμων" ἐνέπρησεν 

2 " ΄ Ψ ν ’ , ΄ 2 » 23 

οὐδὲ Κλεώνυμον οὐδὲ Θέωρον; καίτοι σφόδρα γ᾽ εἴσ 
ἐπίορχοι" 

ἀλλὰ τὸν αὑτοῦ γε νεὼν βάλλει χαὶ Σούνιον ἄχρον ᾿Ιϑηνέων 
Η͂ ν ἧς ν ΄, Ἵ ’ Ὧ 2 κ ἘΠῚ Νπ ΤΑΝ ) 

καὶ τὰς δρῦς τὰς μεγάλας" τί παϑών; οὐ γὰρ δὴ δρῦς γ 

ἐπιορχεῖ. 

ΣΤΡΕΨΙΛΔΗΣ 
2 προς 39...» Ἐ ν , , , ΄ 2  πΩ9 ς« 

οὐχ οἶδ᾽" ἀτὰρ εὺ σὺ λέγειν φαίνει. τί γάρ ἔστιν δῆϑ' ὁ 
χεραυνός; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
«“ ΒῚ ᾽ὔ ᾿ 27 - ΞΕ ΔῸΣ Ἵ Ὺ τ ᾿ ῶπ“ 

ὅταν ἐς ταύτας ἄνεμος ξηρὸς μετεωρισϑεὶς χαταχλῃσϑῇ, 
"ἢ Ω Ὁ Χ [4ὲ ΄ - " ω - Φ ἃ , 

ἔνδοϑεν αὐτὰς ὥσπτερ χύστιν φυσᾷ, χἀτειϑ' ὑπ᾽ ἀνάγχης 
ῥήξας αὐτὰς ἔξω φέρεται σοβαρὸς διὰ τὴν πυχνότητα, 

“- ΠῚ ὅπ ΄ 2 ΄ 

ὑπὸ τοῦ ῥοίβδου καὶ τῆς δύμης αὐτὸς ἑαυτὸν χαταχάων. 

ΣΤΡΕΨΊΛΔΗΣ 
Ἁ Ἁ ΣΡ] 2 Ψ “ ΡῚ ,ὔ , 

νὴ τὸν 4 ἔγωγ᾽ ἀτεχνῶς ἔπαϑον τουτί ποτε διασίοισιν 
“- ΄ - ΄ ἘΣΤῚ ᾿) ΄ ὀπτῶν γαστέρα τοῖς συγγενέσιν, κατ᾽ οὐκ ἔσχων ἀμελήσας" 

990 
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400 
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-" 2 ᾽, ΄ 2 

410 ἣ δ᾽ ἄρ᾽ ἐφυσᾶτ᾽, εἶτ᾽ ἐξαίφνης διαλαχήσασα πρὸς αὐτὼ 

420 

450 

τὠφϑαλμώ μου προσετίλησεν καὶ κατέχαυσεν τὸ πρόσ- 
ωπον. 
ΧΟΡΟΣ 

ἘΞ Τὸ ΄ 2 ΄ ΄ 2 ἣν ΝΕ - 
ὦ τῆς μεγάλης ἐπιϑυμήσας σοφίας ἄνϑρωπε παρ᾽ ἡμῶν, 

, ΄ .. ὦ , 

ὡς εὐδαίμων ἐν ᾿ϑηναίοις καὶ τοῖς Ἕλλησι διάξεις. 

εἶ γὰρ μνήμων χαὶ φροντιστὴς χαὶ τὸ ταλαίστωρον ἔνεστιν 
ΟἽ » - » , γα) ς ;) »Ὦ᾿ ᾿, 

ἐν τῇ ψυχῇ, κοῦτε τι χάμνεις οὐϑ' ἑστὼς οὔτε βαδίζων, 
οὔτε διγῶν ἄχϑει λίαν οὔτ᾽ ἀρίστων ἐπιϑυμεῖς, 
οἴνου τ᾽ ἀπέχει χαὶ γυμνασίων καὶ τῶν ἄλλων ἀνοήτων, 

᾿ς , - ἼΗΞ «“ » ξ Ν » 

χαὶ βέλτιστον τοῦτο νομίζεις, ὅπτερ εἰχὺς δεξιὸν ἄνδρα, 
γιχᾶν πράττων χαὶ βουλεύων χαὶ τῇ γλώττῃ πολεμίζων. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
3...2 ΄“ , - - , ΄ 

ἂλλ οὐνεχά γε ψυχῆς στερρᾶς δυσχολοχοίτου τε μερίμνης 

χαὶ φειδωλοῦ χαὶ τρυσιβίου γαστρὸς χαὶ ϑυμβρεπιδείσενου, 
, - ς , ΄ , 

ἀμέλει ϑαρρῶν οὕνεχα τούτων ἐπιχαλχεύειν τεαρέχοιμ᾽ ἄν. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

- 3 ΕΞ , κ » ς »» 

ἄλλο τι δῆτ᾽ οὐν νομιεῖς ἤδη ϑεὸν οὐδὲν πλὴν ἅπερ ἡμεῖς, 
τὸ χάος τουτὶ χαὶ τὰς νεφέλας καὶ τὴν γλῶτταν, τρία ταυτί; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
οὐδ᾽ ἂν διαλεχϑείην γ᾽ ἀτεχνῶς τοῖς ἄλλοις οὐδ᾽ ἂν ἀπαντῶν" 
οὐδ᾽ ἂν ϑύσαιιἰ, οὐδ᾽ ἂν σπείσαιμ, οὐδ᾽ ἐπιϑείην λιβανωτόν. 

ΧΟΡῸΣ 
.λ ́ ς . [4 ὃ - 9 - ᾽ ε δ 3 : ᾽ 

᾿έγε νυν ἡμῖν ὅ τι σοι δρῶμεν ϑαρρῶν, ὡς οὐκ ἀτυχήσεις, 
ἡμᾶς τιμῶν καὶ ϑαυμάζων καὶ ζητῶν δεξιὸς εἶναι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
τ ΄ , ᾿ ις » κ , ΄ 

ὦ δέσποιναι δέομαι τοίνυν ὑμῶν τουτὶ πάνυ μιχρόν, 
σῶν 1. ΄ ΠΥ ᾽, ΄ ,: , , τῶν Ἑλλήνων εἶναί μὲ λέγειν ἑχατὸν σταδίοισιν ἄριστον. 

ΧΟΡῸΣ 
3 2 ν᾽ - » Ἧὰ α - “ " ΄ Φ 9 Ἁ ΣῚ 

ἀλλ ἔσται σοι τοῦτο τταρ᾽ ἡμῶν" ὥστε τὸ λοιπόν γ᾽ ἀπὸ τουδὲ 
ἐν τῷ δήμῳ γνώμας οὐδεὶς νικήσει τιλείονας ἢ σύ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
"23 ΄ ΄, ΄ ’ - 

μὴ μοίγε λέγειν γνώμας μεγάλας" οὐ γὰρ τούτων ἐπιϑυμῶ, 
2 -ὰ ἘΣ ἘῚ - - ’ 

ἀλλ᾽ ὃσ᾽ ἐμαυτῷ στρεινοδιχῆσαι χαὶ τοὺς χρήστας διο- 
λισϑεῖν. 
ΧΟΡΟΣ 

" , . ς , Ἢ ᾿] . ΄ 3 - τεύξει τοίνυν ὧν ἱμείρεις" οὐ γὰρ μεγάλων ἐπιϑυμεῖς. 
᾿ Ἀ Ἀ " - εΥ ΄ ἀλλὰ σεαυτὸν παράδος ϑαρρῶν τοῖς ἡμετέροις προπό- 

λοισιν. 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
δράσω ταῦϑ' ὑμῖν πιστεύσας" ἢ γὰρ ἀνάγχη με πειέζει 

ΣῪ ν" , ᾿ Α ,ὔ Ὁ“ ΄ 

διὰ τοὺς ἵππους τοὺς κοτεπτατίας καὶ τὸν γάμον ὃς μ' ἐπέτρεψεν. 
- ΕΝ 3 .-. ὦ ΄ 

γῦν οὖν ἀτεχνῶς ὃ τι βούλονται 
τουτὶ τοὐμὸν σῶμ᾽ αὐτοῖσιν 440 
παρέχω, τύπτειν πεινῆν διψῆν 

2 - - 2 Ἁ , αὐχμεῖν διγῶν ἀσχὸν δείρειν, 
εἴπτερ τὰ χρέα διαφευξοῦμαι, 
τοῖς τ᾽ ἀνθρώποις εἶναι δόξω 

κ ΡΥ ν ΕΠ Ε 

ϑρασὺς εὔγλωττος τολμηρὸς ἴτης 445 
᾿ -» ΟἿ Ἁ 

βδελυρὸς ψευδῶν συγχολλητὴς 
εὑρησιετὴς ττερίτριμμα δικῶν 

χύρβις χρόταλον χίναδος τρύμη 
μάσϑλης εἴρων γλοιὸς ἀλαζὼν 

΄ , 2 ’, 

χέντρων μιαρὸς στρόφις ἀργαλέος 450 
ματτυολοιχός. 
ταῦτ᾽ εἴ μὲ χαλοῦσ᾽ ἁπαντῶντες, 

΄ γ Ξ τ “ Α 5 ᾿ : 

δρώντων ἀτεχνῶς Ὁ τι χρήζουσιν, 
3. ΄, 

χεὶ βούλονται 
" ν ’ 9 2, Α δὲ ΓΞ 

γὴ τὴν Φήμητρ᾽ ἔχ μου χορδὴν 405 
τοῖς φροντισταῖς παραϑέντων. 

ΧΟΡΟΣ 
λῆμα μὲν πάρεστι τῷδέ γ᾽ 
οὐχ ἄτολμον ἀλλ ἕτοιμον. ἔσϑι δ᾽ ὡς 

ταῦτα μαϑὼν τταρ᾽ ἐμοῦ χλέος οὐρανόμηχες 
ἐν βροτοῖσιν ἕξεις. 460 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
τί πείσομαι; 

ΧΟΡΟΣ 
τὸν πάντα χρόνον μετ᾽ ἐμοῦ 
ζηλωτότατον βίον ἀνθρώπων διάξεις. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ἄρά γε τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἐγώ ποτ᾽ 460 
ὄψομαι; 

ΧΟΡΟΣ 

ὥστε γε σοῦ πολλοὺς ἐπὶ ταῖσι ϑύραις ἀεὶ χαϑῆσϑαι, 

βουλοιμιένους ἀναχοινοῦσϑαί τε καὶ ἐς λόγον ἐλϑεῖν 410 

πράγματα χἀντιγραφὰς πολλῶν ταλάντων, 
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ἄξια σῇ φρενὶ συμβουλευσομένους μετὰ σοῦ. 
ἀλλ᾽ ἐγχείρει τὸν πρεσβύτην ὅ τι περ μέλλεις προδιδάσχειν, 
χαὶ διαχίνει τὸν νοῦν αὐτοῦ χαὶ τῆς γνώμης ἀποπειρῶ. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ᾿ 

ἄγε δὴ κάτειττέ μοι σὺ τὸν σαυτοῦ τρόπον, 
ἵν᾿ αὐτὸν εἰδὼς ὅστις ἐστὶ μηχανὰς 

ἤδη ᾽πὶ τούτοις πρὸς σὲ χαινὰς προσφέρω. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

τί δέ; τειχομαχεῖν μοι διανοεῖ πρὸς τῶν ϑεῶν; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

5Σ 32η 5.» , ΄, 4 

οὐχ ἀλλὰ βραχέα σου πυϑέσϑαι βούλομαι. ε γτΩς 
ἢ μνημονιχὸς εἰ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
δύο τρόπω νὴ τὸν Δία" 

δ ΄ ΄ὔ ,ὕ ΄ 

ἢν μὲν γὰρ ὀφείληταί τί μοι, μνήμων σπτάνυ" 
2. 23 , Ὶ ΄ 

ἐὰν δ᾽ ὀφείλω, σχέτλιος, ἐπιλήσμων ττάνυ. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

- 3 ΄ ἘΣ 

πῶς οὖν δυνήσει μανϑάνειν; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

2 ΄, - 

ἀμέλει καλῶς. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

Ὑ [4 [4 , Ἀ 

ἄγε νυν ὅπως, ὅταν τι προβάλλω σοι σοφὸν 
- ΄ 2 ΄ ς 

σιερὶ τῶν μετεώρων, εὐϑέως ὑφαρπάσει. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔῊΣ 

, Ἁ ν 

τί δαί; χυνηδὸν τὴν σοφίαν σιτήσομαι; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

ΨΓᾺΣ ἠρ 2 « Ἀνῖς δ ΟΦ εἶ , 5 

ανϑρωττος ἀμαϑῆὴς ουτοσὶ χαὶ βάρβαρος. β 
΄Ν “ ΒΞ, - Ἁ - , 

δέδοιχά σ᾽ ὦ πρεσβῦτα μὴ πληγῶν δέει. 
, ἢ , -"- , ’ 

φέρ᾽ ἴδω τί δρᾷς, ἢν τίς σε τύπτῃ; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

τύπτομαι, 
ΡῚ ον λ 2 , 2 , 

ἔσπειτ᾽ ἐπισχὼν ὀλίγον ἑπιμαρτύρομαι, 
3.3 ᾽ς 2 - ν ,-- 

εἰν αὖὐϑις ἀχαρῆ διαλιπὼν δικάζομαι. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

ἔϑε νυν χατάϑου ϑοἰμάτιον. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔῊΣ 

3 , ’ 

ηδίχηχά τι; 

; 

᾿ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ἔνεστι δῆτά σοι λέγειν ἐν τῇ φύσει; 
ΣΤΡΕΥΙΑΔῊΣ λέγειν μὲν οὐκ ἔνεστ᾽, ἀποστερεῖν δ᾽ ἔνι. 
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ΩΚΡΑΤΗΣ 
, οὐχ ἀλλὰ γυμνοὺς εἰσιέναι νομίζεται. ῳ ἰ4 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
2 2 ΘΟ ’ 3} 2 Ὁ Στ α 
ἀλλ οὐχὶ φωράσων ἔγωγ᾽ εἰσέρχομαι. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
χατάϑου. τί ληρεῖς; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ΣῚ ν , ΄ .Ξ 

εἰχστὲ δή νύν μοι τοδί 
ἢν ἐπιμελὴς ὦ χαὶ προϑύμως μανϑάνω ἣν ἐπιμελὴς ὦ χαὶ προϑύμως μανϑάνγω, 

Ξ ἘΞῚ ᾿Ξ 2 κι ΄ 

τῷ τῶν μαϑητῶν ἐμφερὴς γενήσομαι; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

"δὲν διοίσεις Χαιρεφῶντος τὴν φύσιν οὐδὲν διοίσεις Χαιρεφῶντος τὴν φύσιν. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

2 ᾽, ς Ν ΄, 

οἴμοι χκαχοδαίμων ἡμιϑγνὴς γενήσομαι. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

2 ΄ 3... 4ῚΔ2. 53 ΄, ᾿ οὐ μὴ λαλήσεις, ἀλλ᾿ ἀχολουϑήσεις ἐμοὶ 
Β] - 

ἀνύσας τι δευρὶ ϑᾶττον; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ἐς τὼ χεῖρέ νυν 
΄ » ΄, βι ς ΄ Ὁ} Ὁ ᾿ 

δός μοι μελιτοῦτταν πρότερον" ὡς δέδοιχ᾽ ἐγὼ 
, “ Ψ' 

εἴσω χαταβαίνων ὥσπερ ὃς Τροφωνίου. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

, Ξ , ΄ "7 ᾿ ν ΠΩ χώρει" τί χυπτάζεις ἔχων περὶ τὴν ϑύραν; 
ΧΟΡΟΣ 

ΕΝ ΣΦ) ,ὔ - 2 ,ὔ ἀλλ᾽ ἴϑε χαίρων τῆς ἀνδρείας 
΄“ ΄, 

οὕνεχα ταύτης. 
32 , δὐτυχία γένοιτο τάαν-- 

“ ΄ 

ϑρώπῳ, ὅτι προήχων 
᾿ -" ς ᾽ὔ 

ἐς βαϑὺ τῆς ἡλικίας 
γεωτέροις τὴν φύσιν αὗ- 
τοῦ πράγμασιν χρωτίζεται 

χαὶ σοφίαν ἐττασχεῖ. 
ἘΥ ΄ - " ε » 2 , 
ὦ ϑεώμενοι κατερῶ πρὸς ὑμᾶς ἐλευϑέρως 

2 - ᾿ Χ , » , ΄ 

ταἀληϑῆ νὴ τὸν Διόνυσον τὸν ἐχϑρέψαντά με. 
[4 .--»,ἤὔ ’ 

οὕτω νιχήσαιμέ τ᾽ ἐγὼ χαὶ νομιζοίμην σοφός, 
ες ἘΣ ς 3 ᾿ 
ὡς ὑμᾶς ἡγούμενος εἶναι ϑεατὰς δεξιοὺς 

’ ΄ τ -»" » » 

χαὶ ταύτην σοφώτατ᾽ ἔχειν τῶν ἐμῶν χωμῳδιῶν 

" ὃ 
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, ὁδί : ΡΕῚ τ ΒΡ] ς - [2 , 

πρώτην ἠξίωσ᾽ ἀναγεῦσ᾽ ὑμᾶς, ἣ παρέσχε μοι 
- 3 2 ΄ “ιν - - 

ἔργον τιλεῖστον᾽ εἶτ᾽ ἀνεχώρουν ὑπ΄ ἀνδρῶν φορτιχῶν 
" υἷν; - ὯΝ ΕΣ ΡΣ 7ὕ 

ἡττηϑεὶς οὐχ ἄξιος ὦν" ταῦτ᾽ οὖν ὑμῖν μέμφομαι 
- - τ [42 - 

τοῖς σοφοῖς, ὧν οὕνεχ᾽ ἐγὼ ταῦτ᾽ ἐπραγματευόμην. 
3ὴ.592 3223) α ς - ΘΝ ἀξ, , ᾿ὙΜἢ ἡ ᾿ ΄ 

ἀλλ οὐδ᾽ ὡς ὑμῶν ποϑ' ἑχὼν προδώσω τοὺς δεξιούς. 
28 [46 » Ξ᾽ ᾿ Ὁ ἋΣ 5 Ἀν Ὁ. - τον δ ᾿ ΄ 

ἐξ ὅτου γὰρ ἐνθάδ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρῶν, οἷς ἡδὺ χαὶ λέγειν, 
- ΄ 7 , 9.9 

ὃ σώφρων τε χὠ καταπύγων ἄριστ᾽ ἠχουσάτην, 
2 ΄ γι 25... 5 - - χἀγώ, παρϑένος γὰρ ἔτ᾽ ἣν, χοῦχ ἐξῆν πώ μοι τεχεῖν, 

2:2 υ - ποῦ, η “ὦ ἜΝ ᾽, 

ἐξέϑηχα, παῖς δ᾽ ἑτέρα τις λαβοῦσ᾽ ἀνείλετο, 
ς - 2 28 ΄ ΄, 2 , Ξ 

ὑμεῖς δ᾽ ἐξεϑρέννατε γενναίως χατταιδεύσατε 
. 2 - ΄ ) ὦ ἐχ τούτου μοι πιστὰ παρ᾽ ὑμῶν γνώμης ἔσϑ'᾽ ὅρχια. 

- ΞΡ , ιν ἘΣ , “.) ες , γῦν οὖν Ἠλέχτραν χατ᾽ ἐχείνην δ᾽ ἡ χωμῳδία 
"Ξ “τὴς ἘΣ ἦλ9 . 2 ϑ 9 ΕΞ “ ότι 
ζητοῦσ᾽ ἡλϑ', ἢν που ᾽πιτύχῃ ϑεαταῖς οὕτω σοφοῖς 

΄ , ἱ , 2 Ὶ - ᾿Ὶ ’ 

γνώσεται γάρ, ἤνπερ ἴδη, τἀδελφοῦ τὸν βόστρυχον. 
ς ΄ ΄ [΄ - 

ὡς δὲ σώφρων ἐστὶ φύσει σχέψασϑ᾽" ἥτις πρῶτα μὲν 
2 φὰ 5η ς , , , 

οὐδὲν ηλϑε δαψαμένη σχυτίον χαϑειμένον 
ἐρυϑρὸν ἐξ ἃ; χύ, τοῖς παιδίοις ἵν᾽ ἢ γέλως" ουϑρὸν ἐξ ἄχρου παχύ, τοῖς παιδίοις ἵν᾽ ἢ γέλως 

23 Δ2 5» . Ὶ ΄ 2. ον ΄ ,' -ἰῦῷ 
οὐδ᾽ ἔσχωψε τοὺς φαλαχρούς, οὐδὲ χόρδαχ᾽ εἵλκυσεν, 

2 ᾿ Ω. ς , Υ - ὦ ᾽, οὐδὲ πρεσβύτης ὃ λέγων τἄπη τῇ βαχτηρίᾳ 
Ἁ ΄ 2 2 ,᾽" ᾿Ὶ ’ὔ 

τύπτει τὸν τταρύντ᾽ ἀφανίζων ττονηρὰ σχώμματα, 
2.92 2. “ἢ» - » 2 “ΟΝ - 

οὐδ᾽ εἰσῆξε δᾷδας ἔχουσ᾽, οὐδ᾽ ἰοὺ ἰοὺ βοᾷ, 
37.432 ἴτω ᾿ ΕΣ ΒΩ ΄ 3 2 , 

αλλ αὐτῇ χαὶ τοῖς ἔπεσιν πιστεύουσ᾽ ἑλήλυϑεν. 
3 - ν - 

χἀγὼ μὲν τοιοῦτος ἀνὴρ ὧν ποιητὴς οὐ χομῶ, 
“5 - - - - - 5 , 

οὐδ᾽ ὑμᾶς ζητῶ ᾿ξαπατᾶν δὶς καὶ τρὶς ταῦτ᾽ εἰσάγων, 
ἢ 29 5 557 , "- 
ἀλλ᾽ ἀεὶ χαινὰς ἰδέας ἐσφέρων σοφίζομαι, 

2 φκ 2 ’ ς ᾿ ᾿ , ΓΝ ας 

οὐδὲν ἀλλήλαισιν ὁμοίας χαὶ πιάσας δεξιάς 

ὃς μέγιστον ὄντα Κλέων᾽ ἔπαισ᾽ ἐς τὴν γαστέρα, 
χοὺχ ἐτόλμησ᾽ αὐϑις ἐπεμπηδῆσ᾽ αὐτῷ χειμένῳ. 

τ 7 ς , δ των τῆν Ὶ οὗτοι δ᾽, ὡς ἅπαξ παρέδωχεν λαβὴν Ὑπέρβολος, 
τοῦτον δείλαιον χολετρῶσ᾽ ἀεὶ χαὶ τὴν μητέρα. 
Εὔπολις μὲν τὸν Μαριχᾶν πρώτιστος παρείλχυσεν 
2 , ν ς , ’ ᾿ « 

ἐχστρένμας τοὺς ἡμετέρους Ἱππέας χαχὸς καχῶς, 
᾿ 3 - - ΄ - ΄, «“ ᾿] « 

προσϑεὶς αὐτῷ γραῦν μεϑύσην τοῦ χόρδαχος οὐνεχ, ἣν 
, “2 ᾿ " - 5, 

Φρύνιχος ττάλαι σεεπτοίηχ᾽, ἣν τὸ χῆτος ἤσϑεεν. 
12) “ητ ΣᾺ ΣΙ εἰϑ Ερμισπος αὖὐϑις ἐποίησεν εἰς Ὑπέρβολον, 

2 ὴ 2}50» ΄ ΡῚ ᾿ - «., ’ 

ἄλλοι τ΄ ἤδη στάντες ἐρείδουσιν εἰς Ὑπέρβολον, 
Ν , - ᾿ " ΄ 

τὰς εἰχοὺς τῶν ἐγχέλεων τὰς ἐμὰς μιμούμενοι. 



ΝΕΦΕΛΑΙ 
[φ 5 ΄ - Ξ -- Χ ΄ 
ὅστις οὖν τούτοισι γελᾷ, τοῖς ἐμοῖς μὴ χαιρέτω" 
ἢν δ᾽ ἐμοὶ χαὶ τοῖσιν ἐμοῖς εὐφραίνησϑ᾽ εὑρήμασιν, 

“ . , (3 τ ΄ 
ἐς τὰς ὥρας τὰς ἕτέρας εὖ φρονεῖν δοχήσετε. 
ς ΄ ᾿" Ω - 

ὑψιμέδοντα μὲν ϑεῶν 

Ζῆνα τύραννον ἐς χορὸν 
σπρωταὰ μέγαν χιχλησχω" 

τόν τὲ μεγασϑενῆ τριαίνης ταμίαν, 
» ν ς - ὴν γδ, ΡῚ η ,ὔ 

γῆς τε καὶ ἁλμυρᾶς ϑαλάσσης ἄγριον μοχλευτήν" 
χαὶ μεγαλώνυμον ἡμέτερον ττατέρ᾽ 

αἰϑέρα σεμνότατον βιοϑρέμμονα ττάντωγ᾽ 
τόν ϑ᾽ ἱππονώμαν, ὃς ὕπτερ- 
λάμπροις ἀχτῖσιν χατέχει 
γῆς πέδον μέγας ἐν ϑεοῖς 
ἐν ϑνητοῖσί τε δαίμων. 
ὦ σοφώτατοι ϑεαταὶ δεῦρο τὸν νοῦν :τρόσχετε. 

΄, πνὉ" ΄ ΄ ἠδιχημέναι γὰρ ὑμῖν μεμφόμεσϑ᾽ ἐναντίον" 
ἘΝ δι » ς , -» ν 7 ὴη 

χιλεῖστα γὰρ ϑεῶν ἁπάντων ὠφελοῦσαι τὴν πόλιν, 
, - ΄ 2 ’, ν , 

δαιμόνων ἡμῖν μόναις οὐ ϑύετ᾽ οὐδὲ σπένδετε, 
-" ς - »Ὰ Ν 2: , 

αἵτινες τηροῦμεν ὑμᾶς. ἣν γὰρ ἡ τις ἔξοδος 
Ἀ ᾿) »" ΚΝ -»" ΒᾺΥ - 

μηδενὶ ξὺν νῷ, τότ᾽ ἢ βροντῶμεν ἢ τψναχάζομιεν. 
εἶτα τὸν ϑεοῖσιν ἐχϑρὸν βυρσοδέψην Παφλαγόνα 
ἡνίχ᾽ ἠρεῖσϑε στρατηγόν, τὰς ὀφρῦς συνήγομεν 

3} - ’, Ν ΕΣ Ψ 2 ῳ; - 

χαποιοῦμιεν δεινά" βροντὴ ὃ ἐρράγη δι᾿ ἀστραπῆς 
ς ὔ, 3 λον ᾿, ς ΡΣ ἃ ς 23. ὦ 

ἢ σελήνη δ᾽ ἐξέλειττε τὰς ὁδούς" ὁ δ᾽ ἡλιος 
Ν "92 ὍΣ τὶ ». 2 ΄, ΄ 

τὴν ϑρυαλλίδ᾽ εἰς ἑαυτὸν εὐϑέως συνελχύσας 

οὐ φανεῖν ἔφασχεν ὑμῖν, εἰ στρατηγήσει Κλέων. 
« “- χὰ τὴν ΐ , ἄλλ ὅμως εἵλεσϑε τοῦτον. φασὶ γὰρ δυσβουλίαν 

τῇδε τῇ πόλει προσεῖναι, ταῦτα μέντοι τοὺς ϑεοὺς 
[ - ἕ ΄ τ μ᾽ »ὴ ΄, 

ἅττ᾽ ἂν ὑμεῖς ἐξαμάρτητ᾽ ἐπὶ τὸ βέλτιον τρέπειν. 
ὡς δὲ χαὶ τοῦτο ξυνοίσει ῥᾳδίως διδάξομεν ς ιπ 5 ρς - :-λεήι με 

ΒΡ ὔ . ΄ ΝΛ [ο ΄, Ἀ -" 

ἣν Κλέωνα τὸν λάρον δώρων ἑλόντες χαὶ χλοπῆς 

εἶτα φιμώσητε τούτου ᾽ν τῷ ξύλῳ τὸν αὐχένα, 
13. ) - “ὦ , , 

αὖϑις ἐς τἀρχαῖον ὑμῖν, εἴ τι χἀξημάρτετε, 
Ν λ , Χ - - ’ , 

ἐπὶ τὸ βέλτιον τὸ πρᾶγμα τῇ πόλει συνοίσεται. 
2 , ἘΣ - » 
ἄμφέ μοι αὐτε Φοῖβ᾽ ἄναξ 
δήλιε χυνϑίαν ἔχων 
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ς ΄ , 
τπραρ ῶνῳς ΤΠΕΈ ΘΟ; 

γι τ᾽ Ἐφέσου μάχαιρα ττάγχρυσον ἔχεις 

οἶχον ἐν ᾧ κόραι σε “υδῶν μεγάλως σέβουσιν, 

ἢ τ᾿ ἐπιχώριος ἡμετέρα ϑεὸς 
ΕΣ ς»ν, - 2,2ἙἔἜἜ ἢ 

αἰγίδος ἡνίοχος ττολιοῦχος ϑάνα, 
σιαρνασσίαν ϑ'᾽ ὃς χατέχων 
σιέτραν σὺν πεύχαις σελαγεῖ 
βάχχαις δελφίσιν ἐμπρέπων, 
χωμαστὴ Ἰδ “Πιόνυσος. 

ἡνίχ᾽ ἡμεῖς δεῦρ᾽ ἀφορμᾶσϑαι παρεσχευάσμεϑα, 

ἡ σελήνη συντυχοῦσ᾽ ἡμιῖῖν ἐπέστειλεν φράσαι, 
σπιρῶτα μὲν χαίρειν Ζ“Ιϑηναίοισι καὶ τοῖς ξυμμάχοις" 

εἶτα ϑυμαίνειν ἔφασχε" δεινὰ γὰρ σπεεπτονϑέναι 
2 κων ἐν οἱ -" ΄ 2 ΄ Ξ᾿ 3... ὦ - 

ὠφελοῦσ᾽ ὑμᾶς ἀπαντας οὐ λόγοις ἀλλ᾽ ἐμφανῶς. 
- - ᾿" - , 

σρῶτα μὲν τοῦ μηνὸς ἕς δᾷδ᾽ οὐχ ἔλαττον ἢ δραχμήν, 
[4 ΄ [4 , ᾿ 

ὥστε χαὶ λέγειν ἅπαντας ἐξιόντας ἑσπέρας, 
μὴ πιρίῃ τταῖ δᾷδ᾽, ἐπειδὴ φῶς σεληναίας χαλόν. 
» Ἐ - σι νας "2 , ν , 
ἄλλα τ᾽ εὖ δρᾶν φησιν, ὑμᾶς δ᾽ οὐχ ἄγειν τὰς ἡμέρας 

ΒΥ. Ψ -" 3.29 » ᾿ , πσινν 

οὐδὲν ὀρϑῶς, ἀλλ᾽ ἄνω τε καὶ χάτω χυδοιδοττᾶν 

ὥστ᾽ ἀπειλεῖν φησιν αὐτῇ τοὺς ϑεοὺς ἑχάστοτε 
ἘΣΊΦ»Ὶ Σ ὯΝ, ῶΩ“" , 2 ,ὔ 2 

ἡνίχ᾽ ἂν ψευσϑῶσι δείπνου χἀπίωσιν οἴχαδε, 
τῆς ἑορτῆς μὴ τυχόντες χατὰ λόγον τῶν ἡμερῶν. 

ΕΥ̓ φ ΄, ᾿ - ν ΄- 

χᾷαϑ' ὅταν ϑύειν δέῃ, στρεβλοῦτε καὶ δικάζετε" 
σπολλάχις δ᾽ ἡμῶν ἀγόντων τῶν ϑεῶν ἀπαστίαν, 
 Ἀ Ἀο δ Ὁ ἢ - 2 , 9 ὃΝ τ' ΄ 

ἡνίχ᾽ ἂν πενϑῶμεν ἤτοι Μέμνον᾽ ἢ Σαρπηδόνα, 
, “« - 2 τοὶ Ι » ᾿ 

σττένδεϑ'᾽ ὑμεῖς καὶ γελᾶτ᾽" ἀνϑ᾽ ὧν λαχὼν Ὑπέρβολος 
-» - , Ψο Ν - - - 

τῆτες ἱερομνημονεῖν, κἄπειϑ'᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν τῶν ϑεῶν 
ν ᾿ ΄ - Ἁ [4 , 

τὸν στέφανον ἀφηῃρέϑη" μᾶλλον γὰρ οὕτως εἴσεται 

χατὰ σελήνην ὡς ἄγειν χρὴ τοῦ βίου τὰς ἡμέρας. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

μὰ τὴν ἀναπνοὴν μὰ τὸ χάος μὰ τὸν ἀέρα 
οὐχ εἶδον οὕτως ἄνδρ᾽ ἄγροικον οὐδένα 
οὐδ᾽ ἄπορον οὐδὲ σχαιὸν οὐδ᾽ ἐπιλήσμονα" 
“ , ’ ᾿ , 

ὅστις σχαλαϑυρμιάτι᾽ ἄττα μιχρὰ μανϑάνων 
δον τὰν ᾿ Ἀ ἐν γὦ « Ἁ ταῦτ ἐπιλέλησται πρὶν μαϑεῖν" ὅμως γε μὴν 

αὑτὸν χαλῶ ϑύραζε δευρὶ πρὸς τὸ φῶς. 
ποῦ Στρεψιάδης; ἔξει τὸν ἀσχάντην λαβών. 



--“..--Ψ. 

ΝΕΦΕΈΛΑΙ 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ἐξενεγχεῖν οἱ κόρεις. 

ΣΩΚΡΆΤΗΣ 
Ψ , ΄ ᾿ ΄, ᾿ - 

ανυσας τι χατάαϑου χαὶ πιρόσεχξ τὸν γοῦν. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ΟῚ ΄ 

ἰδού. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

23 Χ , ,ὔ -“» Χ ’ 

ἀγε δὴ τί βούλει πρῶτα νυνὶ μανϑάνειν 
ΤΙ 2 2 Ὥετα Ἷ 2 29 ἍΝ τΛ 
ὧν οὐκ ξἐδιδάχϑης πώποτ᾽ οὐδέν; εἰπέ μοι. 

ν , Ὁ - ᾽Χ - 

πότερα περὶ μέτρων ἢ δυϑμῶν ἢ περὶ ἐπῶν; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

«ν. , , 323 , ΄ 

χυξρὶ τῶν μέτρων ἔγωγ᾽" ἔναγχος γὰρ ποτὲ 
ς τ ; Ζ - Υ̓ ΄, 

ὑτο ἀλφιταμοιβοῦ παρεχόπην διχοινίχῳ. 
ΣΩΚΡΑΤῊΣ 

5) τς τῆν ἐν - 2 3.5.2). ταῦ ,η , 

οὐ τοῦτ ἐρωτῶ σ᾽, ἀλλ ὁ τι χαλλιστον μέτρον 
ς - Ἂ ΒλῚ " , 

ἡγεῖ" πότερα τὸ τρίμετρον ἢ τὸ τετράμιετρον; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ὯΣ ν Α 2 ᾿" ’, ς ᾿ 

ἐγὼ μὲν οὐδὲν πρότερον ἡμιεχτέου. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

2 ἜΣ 
οὐδὲν λέγεις ὠνϑρωσιε. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
σιερίδου νυν ἕμοί, 

2 » ἣν ΄ γ ς ’, 

εἰ μὴ τετράμετοόν ἔστιν ἡμιεχτέον. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

3 ᾿ Ἷ 7, ς Φ,ῃ0 μ 3 Α λΕ 

ἐς χύραχας, ὡς ἀγροιχος εἰ χαὶ δυσμαϑύς. 
͵΄ 5 ὃν ͵ ᾿ ὙΥΣ: 3; 

τάχα δ᾽ ἂν δύναιο μανϑάνειν περὶ ῥυϑμῶν. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

, , 9 3 ΄ 2 ἘΡΕΝΥ δ ᾿ Ν Υ 

τί δέ μ' ὠφελήσουσ᾽ οἱ δυϑμοὶ τιρὸς τἀλφιτα; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

πρῶτον μὲν εἶναι χομιμὸν ἐν συνουσίᾳ, 
ὙΗν Σ ( Ὁ ἀπ κ Υ «ΑΥῸ ενσδι κ δ - 
ἑχαίονϑ' ὁποῖος ἔστι τῶν ῥυϑμῶν 

ἈΠ Φ ῳ 3 Ν ΄ 

χαν ἑνόπλιον, χὠπτοῖος αὖ χατὰ δάχτυλον. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

Ν ΜΝ 

χατὰ δάχτυλον; 
ΣΩΚΡΑΤῊΣ 

ν ν Ρ 

γὴ τὸν Δί. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
2 Ἁ , 

εἰχτὲ δή. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ΓΙ 2’ "ἢ ᾿ Ν -“ ΄ 

τίς ἄλλος ἀντὶ τουτουὶ τοῦ δαχτύλου; 
" - , Ὁ} τ γᾺ 5. »" Ν 2 ς ’ 

στρὸ τοῦ μέν, ἔτ᾽ ἑμοῦ πταιδὸς ὄντος, οὑτοσί. 

θ9ὅ 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
θῦῦ ἀγρεῖος εἶ καὶ σχαιός. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
3 » 3 " 

οὗ γὰρ ῳζυρὲ 
΄ » -" , 2 ,ὕ 

τούτων ἐπιϑυμῶ μανϑάνειν οὐδέν. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

τί δαί; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

᾿] ΡΝ 9) - } 2 ΄ , 

ἐχεῖν ἐχεῖνο, τὸν ἀδιχώτατον λόγον. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

ΒῚ 9ω - ΄ ΄ ΄ 

ἀλλ ἕτερα δεῖ σὲ πρότερα τούτου μανϑάνειν, 
- ΄, [4 - 

τῶν τετραπόδων ἅττ᾽ ἐστὶν ὀρϑῶς ἄρρενα. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

660 ἀλλ᾽ οἶδ᾽ ἔγωγε τἄρρεν᾽, εἰ μὴ μαίνομαι" 
χριὸς τράγος ταῦρος κύων ἀλεχτρυών. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
ΝΕ - .« ΄ , ᾿ς - 

ὁρᾷς ἃ πάσχεις; τήν τὲ ϑήλειαν χαλεῖς 

ἀλέχτορα κατὰ ταὐτὸ χαὶ τὸν ἄρρενα. 
ε : ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

πῶς δὴ φέρ᾽; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

η Ἀ 32 ΄ 

ὅπως; ἀλεχτρυὼν χἀλεχτρυών. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

τι ΙΝ Ν -" - Ἀ -" δ - 

θθὅ γὴ τὸν Ποσειδῶ. νῦν δὲ πῶς μὲ χρὴ χαλεῖν; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

2 , ν ΒΡ νν γ , ἀλεχτρύαιναν, τὸν δ᾽ ἕτερον ἀλέχτορα. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ἀλεχτρύαιναν; εὖ γε νὴ τὸν ἀέρα" 
«“ τ ΄ - , φ 

ὥστ᾽ ἀντὶ τούτου τοῦ διδάγματος μόνου 

διαλφιτώσω σου χύχλῳ τὴν χάρδοϊτον. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

670 ἰδοὺ μάλ᾽ αὐϑις τοῦϑ᾽ ἕτερον. τὴν κάρδοπον 
ἄρρενα χαλεῖς ϑήλειαν οὖσαν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
τῷ τρόττῳ 

»" Ξ ᾿ ᾿ 

ἄρρενα χαλῶ ᾿γὼ χάρδοπον; 
ΣΩΚΡΑΤῊΣ δ 

᾿ μάλιστά γε, 
ὠσπερ γε χαὶ Κλεώνυμον. 

ΣΤΡΕΥΊΑΔΗΣ 
πῶς δή; φράσον. 
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ΣΩΚΡΑΤῊΣ 
ον ’, , , ’ 

ταὐτὸν δύναταί σοι χάρδοπος Κλεωνύμῳ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ἀλλ᾽ ὠγάϑ' οὐδ᾽ ἣν χάρδοπος Κλεωνύμῳ, 
γλ} 2 9 ""ν ἌΣ ,Ὶ 3 ΄ 

αλλ ἕν υΐᾳ στρογγυλῃ νεματτετο. 
ν ον Α » ᾿ ν 

ἀτὰρ τὸ λοιπὸν πῶς με χρὴ χαλεῖν; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Β 
ὅπως; 

ὴν χαρδό Ἧ χαλεῖς τὴν Σωστράτην τὴν χαρδόπην, ὥσπερ χαλεῖς τὴν Σωστράτην. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
τὴν χαρδύόπην ϑύήλειαν; 1. “ΟΟΟΖΟ ΟἽΑΝ ; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
ὀρϑῶς γὰρ λέγεις. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔῊΣ 
ἐχεῖνο δ᾽ ἣν ἄν, χαρδόπη, Κλεωνύμη. 

ΣΩΚΡΆΤΗΣ 
2 ἴς Ἁ - 2 ’ » -»" ἔτι δέ γε περὶ τῶν ὀνομάτων μαϑεῖν σε δεῖ. 
“ 5). ,,.Ψ , “ 2 5: - ’, 

αττ ἀρρὲν ἐστίν, ἀττὰ δ᾽ αὑτῶν ϑήλεα. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ΞῈ 2 ΛΘ, 2» 3 

ἀλλ᾽ οἶδ᾽ ἔγωγ᾽ ἃ ϑήλε᾽ ἐστίν. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

Β] Ἁ ΄ 

εἰχτὲ δή. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

’ , , ,ὔ 

«ὐσιλλα Φίλιννα Κλειταγόρα Ζημητρία. 
ΣΩΚΡΑΤῊΣ 

2} ᾿ - - τ , 
ἄρρενα δὲ ποῖα τῶν ὀνομάτων; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
΄, μυρία. 

5 ; , 2 , 

Φιλόξενος Μελησίας “!μυνίας. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

929. Κ5 ᾿ “»ἤὕἤ᾿ 2 2 5 Ἐκ δ 
ἀλλ ὦ πονηρὲ ταῦτά γ᾽ οὐχ ἔστ᾽ ἀρρένα. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
" ΟῚ Ὁ ΣΟ ἡ - οὐχ ἄρρεν ὑμῖν ἐστιν; 

ΣΩΚΡΑΤῊΣ 
2 - 3 2 ᾿ 

οὐδαμῶς γ᾽, ἐπεὶ 
-»" }} , Υ ᾿ 3 Ἴ, 

πῶς ἂν χαλέσειας ἐντυχὼν μυνίᾳ; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

σ΄ » τ ᾿ - ι . 395 ,ὔ 

ὅπως ἂν; ὡδί, δεῦρο δεῦρ᾽ Μμυνία. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

ς . ἂν - ΝΝ 3 ΄ -»" 

ὁρᾷς; γυναῖχα τὴν Ιμυνίαν καλεῖς. 
Αγὶϑδιορ]ιατπῖὶδ υοἱ. 1. 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ΒῚ ᾿, ΄“ Β] ψ 

οὔχουν διχαίως ἥτις οὐ στρατεύεται; 
Ὧν τὰς ’ “Ω᾽ ἡ ΄ Ε , 

ἀτὰρ τί ταῦϑ'᾽ ἃ πάντες ἴσμεν μανϑάνω; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

, 2 " οὐδὲν μὰ 40 ἀλλὰ καταχλινεὶς δευρὶ 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

τί ὁρῶ; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

ἐχφρόντισόν τι τῶν σεαυτοῦ πραγμάτων. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

Ὶ - ἊΨ Ὁ ΄ τὶ - ᾽, 2 39.7.42 ΡΣ ᾿ 

μὴ δῆϑ' ἱχετεύω “νταῦϑά γ᾽, ἀλλ εἴπερ γε χρή, 
᾿ 2 ᾿ ΒῚ ᾿ Ὡ  . ἘΕ , 

χαμαί μ᾽ ἔασον αὐτὰ ταῦτ᾽ ἐχφροντίσαι. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

2 »ἭἬᾺ Ἂ -ν }) ΡῚ ᾿ 

οὐχ ἔστι παρὰ ταῦτ ἀλλα. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

χαχοδαίμων ἐγώ, 
οἵαν δίχην τοῖς χύρεσι δώσω τήμιερον. 

ΧΟΡΟΣ 
’ ᾳ Ἁ Ἀ ’ ΄ ΄ Ἁ 

φρόντιζε δὴ χαὶ διάϑρει ττάντα τρόπον τὲ σαυτὸν 

στρύβει πυχνώσας. 
Ν ν ΄“ , ᾿ 

ταχὺς δ᾽, ὅταν εἰς ἄπορον πέσῃς, 
ἐπε ἄλλο πήδα 

γόημα φρενός" ὕπνος δ᾽ ἀπέστω γλυχύϑυμος ὀμμάτων. 
ς Ε ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

Αἁτταταῖ ἀτταταῖ. 
᾿ ΧΟΡΟΣ 

τί πάσχεις; τί χαμγεις; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ἀπόλλυμαι δείλαιος" ἐχ τοῦ σχίμποδος 

δάχνουσί μ᾽ ἐξέρποντες οἱ Κορίνϑιοι, 
χαὶ τὰς πλευρὰς δαρδάπτουσιν 
χαὶ τὴν ψυχὴν ἐχπίνουσιν 
χαὶ τοὺς ὄρχεις ἐξέλχουσιν 

χαὶ τὸν πρωχτὸν διορύττουσιν, 
χαί μ᾽ ἀπολοῦσιν. 

ΧΟΡῸΣ 
μή νυν βαρέως ἄλγει λίαν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
χαὶ πτῶς; ὅτε μου 
φροῦδα τὰ χρήματα, φρούδη χροιά, 

100 --- 00 ---804---810 
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φρούδη ψυχή, φρούδη δ᾽ ἐμβάς" 
χαὶ πρὸς τούτοις ἔτι τοῖσι χαχοῖς 

φρουρᾶς ἄδων 
ὀλίγου φροῦδος γεγένημιαι. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
οὗτος τί ποιεῖς; οὐχὶ φροντίζεις; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ τὰ τ 
ἐγώ; 

Ἧ "ἢ -»" 

γη τὸν Ποσειδῶ. 
ΣΩΚΡΆΤΗΣ 

χαὶ τέ δῆτ᾽ ἐφρόντισας; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ς ᾿ -» ΄ ΄ ΄, 

ὑπὸ τῶν χόρεων εἴ μού τι περιλειφϑήσεται. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

2 "τ ΄ ΡῚ 

ἀπολεῖ χάχιστ΄. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

2.7Ὶ9..3 »7Ωϑν. 32 ΄, ΠΡ; 7 ἀλλ ὠγάϑ' ἀπόλωλ ἀρτίως. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

οὐ μαλϑαχιστέ᾽ ἀλλὰ περιχαλυτιτέα. 
ἐξευρετέος γὰρ νοῦς ἀποστερητιχὸς 
χατιαιόλημ᾽. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
Ρ ΄ Ρ)  - 23 3 ΄, 

οἴμοι τίς ἂν δῆτ᾽ ἐπιβάλοι 

ἐξ ἀρναχίδων γνώμην ἀττοστερητρίδα; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

φέρε νυν ἀϑρήσω πρῶτον ὅ τι δρᾷ τουτονί. 
οὗτος καϑεύδεις; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
οἵ ν᾿ 3 Λ ΝΣ Ἁ Α ΡῚ 

μὰ τὸν ἥπολλω γω μὲν ου. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
ΡΥ) 

ἔχεις τι; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

» ,2) 2 -- 2 , Ψ 

μὰ 4Ζ{ οὐ δῆτ᾽ ἔγωγ᾽. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

3 οχ ’ 

οὐδὲν πάνυ; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

οὐδέν γε πλὴν εἶ τὸ πέος ἐν τῇ δεξιᾷ. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

οὐκ ἐγκαλυψάμενος ταχέως τι φροντιεῖς; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

περὶ τοῦ; σὺ γάρ μοι τοῦτο φράσον ὦ Σώχρατες. 
ΣΩΚΡΑΤῊΣ 

Ἄ " [4 -" 25 λ , 

αὐτὸς ὁ τι βούλει πρῶτος ἐξευρὼν λέγε. 
9» 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ἀχήχοας μυριάχις ἁγὼ βούλομαι, 
περὶ τῶν τόχων, ὅπως ἂν ἀποδῶ μηδενί. 

ΣΩΚΡΑΤῊΣ 
τ 79 ΝΣ λύ ἢ Ν Χ ’ Ἁ ᾿ ὃ 

110 ἐϑ ἐγχαλύσπτου χαὶ σχᾶσὰας τὴν φροντίθα 
Ν Ν Ν , Ἀ ’ 

λεπτὴν χατὰ μιχρὸν πιεριφρόνει τὰ πράγματα, 
ὀρϑῶς διαιρῶν χαὶ σχοπῶν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔῊΣ 
ΡΩ ΄ 

οἴμοι τάλας. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

Ἀν, 9 ΡΒ) 2 -" -" ΄ 

ἔχ᾽ ἀτρέμα" χἂν ἀπορῆς τι τῶν νοημάτων, 
2 χ 2 Ὧι 3: ν ΄ , 
ἀφεὶς ἄπελϑε᾿ χᾷτα τὴν γνώμην πάλιν 

7140 χίνησον αὖϑις αὐτὸ χαὶ ζυγώϑρισον. 
ΣΤΡΕΥΤΑΔΗΣ 

ὠ Σωχρατίδιον φίλτατον. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
τί ὦ γέρον; 

ΣΤΡΕΨΊΑΔΗΣ 
, , 2 

ἔχω τόχου γνώμην ἀποστερητιχήν. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

2 , ξ γ ’ 

ἐπίδειξον αὐτήν. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ΒῚ Ἁ ’ ’’ 

εἰπὲ δή νύν μοι 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ᾿ 

τὸ τί; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

- 59 ᾿Ὶ ’ ν 

γυναῖχα φαριμιαχίδ᾽ εἰ πριάμενος ϑετταλὴν 
τῦ0 χαϑέλοιμι νύχτωρ τὴν σελήνην, εἰτα δὲ 

2 λδιε-: » ΄ 

αὐτὴν χαϑείρξαιμ᾽ ἐς λοφεῖον στρογγύλον, 
«“ ΄ ΕΥ̓ , , 

ὥσπερ χάτοτιτρον, χάῴτα τηροίην ἔχων, 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

ὔ - “ 5. δὰ 3 , , 2 

τί δῆτα τοῦτ᾽ ἂν ὠφελήσειέν σ ; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔῊΣ 

ο 

ὁ τι; 
᾽ Ψ χῶ ς Ὁ , ΄ - 

εἰ μηχέτ᾽ ἀνατέλλοι σελήνη μηδαμοῦ, 
᾿] ὃν 2 ᾿ ΄ 

οὐχ ἂν ἀποδοίην τοὺς τόχους. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

..) ζσι σι 

ς " ᾿ ΄ 

ὁτιὴ τί δή; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ς Ἁ ᾿ - 2 , "» 

ὁτιὴ χατὰ μῆνα τἀργύριον δανείζεται. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

ἘΆΕΣ, 23η5Ν2 Ὁ 1 - ΄ 
εὖ γ᾽ ἀλλ᾽ ἕτερον αὐ σοι προβαλῶ τι δεξιόν. 
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εἴ σοι γράφοιτο πεγντετάλαντός τις δίχη, 
«“ Χ 2 ὯΝ 2 , ’, 

ὅστως ἂν αὐτὴν ἀφανγίσειας εἰχτέ μοι. 760 
ΣΤΡΕΨΙΑΔῊΣ 

«“ [4 2 ἄπ 9 ΡῚ Ν ΄ 

ὅπως; ὅπως; οὐχ οἶδ᾽" ἀτὰρ ζητητέον. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

΄ ν 53. ᾿ ; 

μή νυν σπτερὶ σαυτὸν εἰλλε τὴν γνώμην ἀεί, 
αλλ ᾶ » {λ ν (δ᾽ 3. Χ 99) ἢ 

ποχάλα τὴν φροντίδ᾽ ἐς τὸν ἀέρα 
7) “ ’, -" ΄ 

λινόδετον ὥσπερ μηλολόνϑην τοῦ ποδός. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

“ ΣΡ) ΄ - νΨ, 

ηυρηχ᾽ ἀφάνισιν τῆς δίτης σοφωτάτην, Τ0ῦ 
«“ ᾿ 2 - 7ὔ 

ὠστ᾽ αὐτὸν ὁμολογεῖν σ᾽ ἐμοί. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

σποίαν τινά; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

2 κ Ἢ ΄, δ ᾽ 

ἤδη παρὰ τοῖσι φαρμαχοτιώλαις τὴν λέϑον 
᾿ Ὁ ρ Ν Ἂ ᾿ - 

ταύτην ἑόραχας τὴν χαλὴν τὴν διαφανῆ, 
ΞΟ τς Ν - “ 

ἀφ᾽ ἣς τὸ πῦρ ἀἁπτουσι; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

. [7] , 
τὴν υαλον λέγεις; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ΒΙ ΣΎΝ, , ὅδ τις Ὁ . , , 

ἔγωγε. φέρε τέ δῆτ᾽ ἂν, εἰ ταύτην λαβών, 
« ΄ ΄ ν ν « τ 

ὁπότε γράφοιτο τὴν δίχην ὃ γραμματεύς, 170 
Ψ , ν δῷ Ν ν δ 

ἀτωτέρω στὰς ὧδε πρὸς τὸν ἥλιον 
ν ΄ ΡῚ -- κ᾿ Ἣν 

τὰ γράμματ᾽ ἐχτήξαιμι τῆς ἑμῆς δίχης; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

» ν ᾿ »} 

σοφῶς γὲ νὴ τὰς Χαριτας. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

"" 23 ς [42 

οἴει ὡς ἡδομαι 
«“ ΄ ΄ , ν , 

τι τιεντετάλαντος διαγέγρατιταί μοι δίχη. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

γε γς. Δὲ ἢ ὙΕ ΕἾΤΑ ἀγε δὴ ταχέως τουτὶ ξυνάρττασον. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

“ι΄Ὶ - σι 

»: , τὸ τέ; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

[σὲ 2 , 2.»ϑΟὉΝ 2 Υ -“ , 

ὅπως ἀποστρέψαι ἂν ἀντιδικῶν δίχην 
΄, 2 ΄ Χ ΄, ΄ 

μέλλων ὀφλήσειν μὴ τταρόντων μαρτύρων. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

φαυλότατα χαὶ ῥᾷσε᾽. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

7 μὴ ( 

εἰχτὲ δή. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔῊΣ , κι η, 

χαὶ δὴ λέγω. 
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Ρ] ΄ « 3» - 2 ΄ δχ. εἰ πρόσϑεν ἔτι μιᾶς ἐνεστώσης δίχης, 

πρὶν τὴν ἐμὴν καλεῖσϑ᾽, ἀπαγξαίμην τρέχων. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

2 ον , 

οὐδὲν λέγεις. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

Ἀ Ἀ ν 2 3 5 ᾿ 

γὴ τοὺς ϑεοὺυς ἔγωγ᾽, ἐπεὶ 
2 Ἀ Ν μ᾿ -“ - ἸΣ “Α᾽ τὰ δῶ 

οὐδεὶς χατ΄ ἐμοῦ τεϑνεῶτος εἰσάξει δίχην. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
- 7 2 ᾽Χ ϑ Ν 3 

ὑϑλεῖς" ἄπερρ᾽, οὐκ ἂν διδάξαιμ᾽ ἂν σ᾽ ἔτι. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

« ᾿ ’ Υ " - { - 3 , 

ὁτιὴ τί; ναὶ πρὸς τῶν ϑεὼῶν ὦ Σωχρατες. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
ἀλλ᾽ εὐϑὺς ἐπιλήϑει σύ γ᾽ ἅττ᾽ ἂν χαὶ μάϑῃς" 
2 ᾿  ΎΜΝ «ι - ᾿Ὶ ᾿ς ἐν 

ἐπεὶ τέ ἣν ὃ πρῶτον ἐδιδάχϑης; λέγε. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

φέρ᾽ ἴδω τί μέντοι πρῶτον ἦν; τί τπιρῶτον ἣν; 
τίς ἡν ἐν ἣ ματτόμεϑα μέντοι τἄλφιτα; 
οἴμοι τίς ἣν; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
2 ΡῚ ΄ 2 Ω - 

οὐχ ἕς χόραχας ἀποφϑερεῖ 

ἐπιλησμότατον χαὶ σχαιότατον γερόντιον; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

» ᾿ Ἵ “ω ΚΕ ν᾿ Ἐν ΄ οἴμοι τί οὖν δῆϑ' ὃ χαχοδαίμων :τείσομαι; 
ἀπὸ γὰρ ὀλοῦμαι μὴ μαϑὼν γλωττοστροφεῖν. 
ἄλλ ὦ νεφέλαι χρηστόν τι συμβουλεύσατε. 

ΧΟΡΟΣ 
᾿ 
; 

- ͵ 
3 ᾿ 

ς - - ΄ 

ἡμεῖς μὲν ὦ πρεσβῦτα συμβουλεύομεν, 

εἴ σοί τις υἱός ἔστιν ἐχτεϑραμμένος, 
, - 23 - ΄ 

χιέμττειν ἐχεῖνον ἀντὶ σαυτοῦ μανϑάνειν. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

3. ρΡ χ-  κ} ΕῚ ςλ , 2 ψ,ν ὃ 

ἂλλ ἔστ᾽ ἔμοιγ᾽ υἱὸς καλός τε χἀγαϑός 
23ὴ.52 Ν᾿ ΄ ΄ ᾿ ΄ 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐϑέλει γὰρ τπιανϑάνειν. τέ ἐγὼ πάϑω; 
ΧΟΡΟΣ 

Ἧ, "Ὁ. ως 

σὺ δ᾽ ἐπιτρέπεις; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

3 πο ν Ἀ - 

ὍΝ εὐσωματεῖ γὰρ χαὶ σφριγᾷ, 
3 - 3 ᾿ - , 

χᾶστ᾽ ἔχ γυναιχῶν εὐπιτέρων τῶν Κοισύρας. 
κα Ν ΄ , 2 ΡΥ ΕΝ ᾿" π τὰ 
ἀτὰρ μέτειμίέ γ᾽ αὐτόν" ἣν δὲ μὴ ϑέλῃ, 

Ἃ Εν τὶ Ε] ΥΩ - 23 - ΕΒ; 

οὐκ ἔσϑ' ὅπως οὐχ ἐξελῶ ᾽χ τῆς οἰχίας. 
3.3) 23 ’ ’ 55.) εἶ Ἁ ’ 

ἀλλ ἐπανάμεινόν μ᾽ ὀλίγον εἰσελϑὼν χρόνον. 
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ΧΟΡΟΣ 
53: ΄ Ξ) - ΄ 3... ΕΣ ς5 
ἀρ᾽ αἰσϑάνει πιλεῖστα δι᾿ ἡμᾶς ἀγάϑ᾽ αὐτίχ᾽ ἕξων 80ῦ 
μόνας ϑεῶν; ὡς 
“ “.0) } Η [] ΝΥ τῶ 
ἕτοιμος ὅδ᾽ ἐστὶν ἅπαντα δρᾶν 
ει ον ’, 

οσ᾽ ἂν χελεύης. 
Ν 3, 9 » 2 , " »- 2 , 

σὺ δ᾽ ἀνδρὸς ἐχπεπληγμένου χαὶ φανερῶς ἑπηρμένου 810 
γνοὺς ἀπολάψεις ὃ τι πιλεῖστον δύνασαι, 
ταχέως" φιλεῖ γάρ πως τὰ τοιαῦϑ' ἑτέρᾳ τρέπεσϑαι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
Ὑ Ἀ ν ς ᾿ ΡΣ ϑὲς ωλ ““.ο 

οὔτοι μὰ τὴν ὁμίχλην ἔτ᾽ ἐνταυϑὲ μενεῖς 
2 2 κὴ , - ἀλλ᾽ ἔσϑι᾽ ἐλϑὼν τοὺς Μεγαχλέους χίονας. 81 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 
ὦ δαιμόνιε, τί χρῆμα πάσχεις ὦ πάτερ; 
οὐχ εὖ φρονεῖς μὰ τὸν “ὦ οὐ τὸν ὀλύμπιον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ΕῚ ’, ΨΠ Ῥ' Ψ ΄ - ’ 

ἰδού γ᾽ ἰδού, 4ί ὀλύμπιον᾽ τῆς μωρίας, 
τὸ Δία νομίζειν ὄντα τηλιχουτογί. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 
’, " αι ΠΑΡ; ΄ 2 ΄ Ὗ τί δὲ τοῦτ᾽ ἐγέλασας ἑτεόν; 8590 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ΟΝ Σ ΄ 
ἐνϑυμουμενος 

“ 3 ᾿: γ ΔΝ πν 
ὅτι παιδάριον εἶ χαὶ φρονεῖς ἀρχαιϊχά. 
“ ᾿ ὌΣς θεν ΤΟΣ, , 
ὅμως γε μὴν πρόσελϑ', ἵν᾿ εἰδῇς σπιλείονα, 

, , - 9 Χ 

καί σοι φράσω τι πρᾶγμ᾽ ὃ μαϑὼν ἀνὴρ ἔσει. 
«“ Α - ᾿Ὶ ν "Ὁ ν 

ὅπως δὲ τοῦτο μὴ διδάξεις μηδένα. 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 

5 ἄμα ᾿ ΝΥ ὝἼὝΩΡ 

ἰδού" τί ἔστιν; 890 
ΣΤΡΕΨΊΑΔΗΣ 

γ νὴ ’ 

ὠμοσας νυνὶ “]ὲαὰ. 

᾿ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 
ΒΥ) 

ἔγωγ. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

- Ἐ2 Ν Ν , 

ὁρᾷς οὖν ὡς ἀγαϑὸν τὸ μανϑάνειν; 
.] ῃ Ῥν ἘΡρ ν ΕῚ 

οὐχ ἔστ᾽ ἔτ᾽ ὦ Φειδιπττίδη Ζεύς. 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 

ἀλλὰ ἰς; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

δῖνος βασιλεύει τὸν 4 Ἐπὶ τῶν 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
, » ) «“ , 

ἔσϑιε τοῦϑ' οὕτως ἔχον. 
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ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 

890 τίς φησι ταῦτα; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

, ς ΄, 

Σωχράτης ὃ Μήλιος 
» [ 3 ᾿ - , 

χαὶ Χαιρεφῶν, ὃς οἷδὲ τὰ ψυλλῶν ἴχνη. 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 

σὺ δ᾽ ἐς τοσοῦτον τῶν μανιῶν ἑλήλυϑας 
΄“ τ , , - 

ὥστ᾽ ἀνδράσιν τιείϑει χολῶσιν; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ ᾿ς ἢ 

εὐστόμιει 
χαὶ μηδὲν εἴπῃς φλαῦρον ἄνδρας δεξιοὺς 

᾿ - , Ξ - ᾿ 

885 χαὶ νοῦν ἔχοντας᾽ ὧν ὑπὸ τῆς φειδωλίας 
2 , 3 2 " ΄ 2 39 3. -, 

ἀτιεχείρατ᾽ οὐδεὶς ττώπτοτ᾽ οὐδ᾽ ἠλείψατο, 

οὐδ᾽ ἐς βαλανεῖον ἢλϑε λουσόμενος" σὺ δὲ 
ὥσπερ τεϑνεῶτος χαταλόει μου τὸν βίον. 
2 Ὶ32 τ ’, 2.5 ᾿Ὶ φ Α ΕῚ - ΄ 

ἀλλ ὡς τάχιστ ἐλϑὼν ὑπὲρ ἐμοῦ μανϑανε. 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 

, ἄν. Ὁ ,ὔ ᾿ , ΄ 2 

840 τί δ᾽ ἂν παρ ἐχείνων χαὶ μάϑοι χρηστὸν τις ἂν; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

2 Ω «“ 57 . Ἀδνς, Ρ) { ’ δς 

ἄληϑες; οὁσαπερ ἔστ ἐν ἀνϑρώποις σοφὰ 
γνώσει δὲ σαυτὸν ὡς ἀμαϑὴς εἶ καὶ παχύς. 
39η529 2 , ΄ 32 )γην 2 ων , 

ἀλλ ἐπανάμεινόν μ΄ θλίγον ἑνταυϑὶ χρόνον. 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 

οἴμοι τέ δράσω σταραφρονοῦντος τοῦ πατρός; 
΄, 2 ; 

810 πότερον πταρανοίας αὐτὸν εἰσαγαγὼν ἕλω, 
᾽Ν ῥω - ᾽ - ΄ 

ἢ τοῖς σοροπηγοῖς τὴν μανίαν αὑτοῦ φράσω; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

γ Ὦ δ ᾿ - ὦ» .- ᾽ ᾽, 

φέρ᾽ ἴδω, σὺ τοῦτον τέ ὀνομάζεις; εἰπέ μοι. 
ἥ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 
ἀλεχτρυόνα. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
χαλῶς γε. ταυτηνὶ δὲ τί; 

Ρ ᾿ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 
ἀλεχτρυόν᾽. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ἄμφω ταὐτό; χαταγέλαστος εἰ. 

850 μή νυν τὸ λοιπόν, ἀλλὰ τήνδε μὲν χαλεῖν 
᾿] ΄ , 

ἀλεχτρύαιναν τουτονὶ δ᾽ ἀλέχτορα. 
ΦΕΙΔΙΠΠΊΔΗΣ 

Ρ] ΄ - , ᾿ 

ἀλεχτρύαιναν; ταῦτ᾽ ἔμαϑες τὰ δεξιὰ 
, ΙΝ , Ἁ Ἁ - 

εἴσω τιαρελϑὼν ἄρτι τταρὰ τοὺς γηγενεῖς; 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
, ,η.52 ΟΡ κ4) ΄, Ὁ ἐς ΄, 

χἄτερά γε πτόλλ᾽" ἀλλ ὃ τι μάϑοιμ᾽ ἑχάστοτε, 
η ΄ ᾽Ὰ Ψ Ν ς ᾿ , - 

ἐπελανϑανόμην ἂν εὐθὺς ὑπὸ πλήϑους ἐτῶν. 8ῦ 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 

αὶ - ἣν ’ δ ’ὔ 

διὰ ταῦτα δὴ χαὶ ϑοϊμάτιον ἀπώλεσας; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ΒῚ 2 3} .ν ,η 2 232ηγ ΄ 

αλλ οὐκ ἀπολώλεχ᾽, ἀλλὰ καταπεφρόντιχα. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 
Χ ΕΥΕΣ , “Ξ , ΤΉΡΒΡ, ΄ 

τὰς δ᾽ ἐμβάδας ποῖ τέτροφας ὠνόητε σύ; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

« Ὶ 2 Χ , 2 , 

ὠσττερ Περιχλέης ὃς τὸ δέον ἀπώλεσα. 

ἀλλ ἴϑι βάδιζ᾽, ἴωμεν" εἶτα τῷ πατρὶ 8600 
΄ὔ -" 3 ΄, ᾿ 

πιϑόμενος ἐξάμαρτε" χἀγώ τοί πτοτε, 
οἶδ᾽, ἐξέτει σοι τραυλίσαντι τειιϑόμενος, 
« - ο νὰ 27 ς ΄, 

ὃν πρῶτον Οβολὸν ἔλαβον ἡλιαστιχόν, 
΄ 2 ΄ , ς σι Ν 

τούτου "πριάμην σοι διασίοις ἁμαξίδα. 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 

53 κ ΄, »" κς 3. Ὁ , 

ἡ μὴν σὺ τούτοις τῷ χρόνῳ ττοτ᾽ ἀχϑέσει. 80 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ἘΣ 2 ὦ 2 , ὃ - κο Ἴ3), ΟΣ τι, 7 
εὖ γ᾽ ὅτι ἐπείσϑης. δεῦρο δεῦρ᾽ ὦ Σώχρατες, 

ΕῚ , ΄ . ν ᾿ 
ἔξελϑ᾽" ἄγω γάρ σοι τὸν υἱὸν τουτονὶ 

ω ΩΣ; ΄ὔ 

ἄχοντ᾽ ἀναπείσας. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

΄ ΄ 2 2 »» 

γηπύτιος γάρ ἔστ᾽ ἔτι, 

Ωι 

" - - ’ , -» Ν᾿» 

χαὶ τῶν χρεμαϑρῶν οὐ πω τρίβων τῶν ἐνθαδί. 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 

ΡΩΝ , " , αὑτὸς τρίβων εἴης ἄν, εἰ χρέμαιό γε. 870 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

2 2 Τὰ -»" ν -»" Ὗ , 

οὐχ ἐς κόραχας; καταρᾷ σὺ τῷ διδασχάλῳ; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
᾿ , ΄ 7 ς "ν , 

ἰδοὺ χρέμαιό γ᾽, ὡς ἴδιον ἐρϑέγξατο 
καὶ τοῖσι χείλεσιν διερρυηχόσιν. 

- ον ς ω᾽ ΟΕΝ γ ΄ ξ ν, 
πῶς ἂν μάϑοι ποϑ' οὗτος ἀπόφευξιν δίχης 
ΡΒ}. “ ᾽Χ ΄ 2 , 

ἢ χλῆσιν ἡ χαύνωσιν ἀνατιειστηρίαν; 8 -.- σι 
, ΣΝ “2 γ ᾿ ΠΥ. “ χαίτοι ταλάντου τοῦτ᾽ ἔμαϑεν Ὑπέρβολος. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
5 , ν ἔν 17. ΄ ΄ 2 ΄, 

ἀμέλει δίδασχε᾽ ϑυμόσοφός ἐστιν φύσει" 
2 ΄ , ὃΝ 

εὐϑύς γέ τοι σπταιδάριον ὧν τυνγνουτονὶ 
ῃ ͵ »- 2.5) 

ἔπλαττεν ἔνδον οἰχίας ναῦς τ᾽ ἔγλυφεν, 
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 Α "ΞῪΝ Ἕ ΄, ΡῚ Ως 
ἁμαξίδας τε σχυτίνας εἰργάζετο, 

χὰἀχ τῶν σιδίων βατράχους ἐποίει πτῶς δοχεῖς. 
ὕπτως δ᾽ ἐχείνω τὼ λόγω μαϑήσεται, 

ν , «“ Ἀ [4 

τὸν χρείττον᾽ ὕστις ἐστὶ χαὶ τὸν ἥττονα, 
ἐὰν δὲ μή, τὸν γοῦν ἀδιχον πάσῃ τέχνῃ. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
ιν ὰ ἢ 32 2 - » , 

αὐτὸς μαϑήσεται παρ᾿ αὐτοῖν τοῖν λόγοιν. 
ἐγὼ δ᾽ ἄπειμι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
«ὦ δ 18 ΄, [4 

τοῦτό νυν μέμνησ᾽, ὕπως 
Ν δ ΄, 3 ἡ , 

πρὸς πάντα τὰ δίχαι᾽ ἀντιλέγειν δυνήσεται. 
ΧΟΡῸΣ 

ΔΙΚΑΙΟΣ 
χώρει δευρί, δεῖξον σαυτὸν 

- »" , 

τοῖσι ϑεαταῖς, χαίπτερ ϑρασὺς ὦν. 
ΑΔΙΚΟΣ 

[4 , “ ν" - ἮΡᾺ., 

ἔϑ' ὅποι χρήζεις. σπτολὺ γὰρ μᾶλλόν σ᾽ 
- - , 2 “- 

ἐν τοῖς πολλοῖσι λέγων ἀπολῶ. 
ΔΙΚΑΙΟΣ 

2 “- ΄ , 2 

ἀπολεῖς σύ; τίς ὧν; 
ΑΔΙΚΟΣ 
λόγος. 

ΔΙΚΑΙΟΣ 
[4 3 2» 

ἥττων γ᾽ ὦν. 
ΑΔΙΚΟΣ 

2 ’ - Ν 2 “- , 

ἀλλά σὲ νιχῶ τὸν ἑμοῦ χρείττω 
2 ΟῚ φάσχοντ᾽ εἶναι. 

ΔΙΚΑΙΟΣ 
τί σοφὸν ποιῶν; 

ΑΔΙΚΟΣ 
γνώμας χαινὰς ἐξευρίσχων. 

ΔΊΚΑΙΟΣ 
- Ἁ »; -«Ψ Ἁ Ν 

ταῦτα γὰρ ἀνϑεῖ διὰ τουτουσὶ 
τοὺς ἀνοήτους. 

ΑΔΙΚΟΣ 
2 2 ᾿ ᾽ 

οὐχ ἀλλὰ σοφούς. 
ΔΙΚΑΙΟΣ 

ἀπολῶ σε χαχῶς. 

.« » η». ᾿ " ᾿ 

οϑ τάδικα λεγὼν ἀνατρέπει τον πκρειττοῦα. 
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: ΑΔΙΚΟΣ 
Χ , “« 

εἰπὲ τί ποιῶν; 
ΔΙΚΑΙΟΣ 
Ἂ , , τὰ δίχαια λέγων. 
ΑΔΙΚΟΣ 

2772 3 ἢ Ὅ᾽ Ὁ ΥΙΝ 5 Ὁ 305 ͵ 3 
αλλ ἀνατρέψω “γὼ αὖτ᾽ ἀντιλέγων 

οὐδὲ γὰρ εἶναι ττάνυ φημὶ δίκην. 
ΔΙΚΑΙΟΣ 

οὐχ εἶναι φής; 
ΑΔΙΚΟΣ 

φέρε γὰρ ποῦ ᾽στιν; 
ΔΙΚΑΙΟΣ 

σαρὰ τοῖσι ϑεοῖς. 
ΑΔΙΚΟΣ 

»-ὰ - ΄ » γι κ 

χῶς δῆτα δίχης οὔσης ὁ Ζεὺς 

οὐχ ἀπόλωλεν τὸν τατέρ᾽ 
δήσας: . 

ς Ὁ 
αὐτου 

ΔΙΚΑΙΟΣ 
22,» Ἂν ὦ Ν Ν αἰβοῖ τουτὶ χαὶ δὴ 

χωρεῖ τὸ καχόν" δότε μοι λεχάνην. 
ΑΔΙΚΟΣ 

τυφογέρων εἰ κἀνάρμοστος. 
ΔΙΚΑΙΟΣ 

᾿Ξ; 2 , χαταπύγων εἶ χἀναίσχυντος. 
ΑΔΙΚΟΣ 

ὍΛ 2 »᾽ 

ῥόδα μ᾽ εἴρηχας. 
ΔΙΚΑΙΟΣ 
χαὶ βωμολόχος. 
ΑΔΙΚΟΣ 

χρίνεσι στεφανοῖς. 
ΔΙΚΑΙΟΣ 
καὶ ττατραλοίας. 

ΑΔΙΚΟΣ 
χρυσῷ πάττων μ᾽ οὐ γιγνώσχεις. 

ΔΙΚΑΙΟΣ 
οὐ δῆτα πρὸ τοῦ γ᾽, ἀλλὰ μολύβδῳ. 

ΑΔΙΚΟΣ 
- ἈΡ , Ὡ 9 ἍΝ ΑῚ 2 , 

γῦν δέ γε κόσμος τοῦτ᾽ ἐστὶν ἐμοί. 
ΔΙΚΑΙΟΣ 

ϑρασὺς εἶ ττολλοῦ. 
ΑΔΙΚΟΣ 

Ν ν» 9} δ᾿ -» 

σὺ δέ γ᾽ ἀρχαῖος. 
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ὙΠ ΔΙΚΑΙΟΣ 
διὰ σ᾽ οὐ φοιτᾶν 

οὐδεὶς ἐϑέλει τῶν μειραχίων" 
γνωσϑήσει τοί ποτ᾽ ᾿Ιϑηναίοις 

: ἈΠ ᾿) 2 , 

οἷα διδάσχεις τοὺς ἀνοήτους. 
ἣ ἣ ΑΔΙΚΟΣ 

αὐχιμιεῖς αἰσχρῶς. 
ΔΙΚΑΙΟΣ 

ν »" ΣΕ ἘὉ ΄ 
σὺ δέ γ᾽ εὑ πράττεις. 

᾽, , ᾽, 2 , χαίτοι πρότερόν γ᾽ ἐπτώχευες, 
Τήλεφος εἶναι Μυσὸς φάσχων, 
2 , ἐχ σπιηριδίου 
γνώμας τρώγων ττιανδελετείους. 

: ΑΔΙΚΟΣ 
3 ,ὔ 

μοι σοφίας 
ΔΙΚΑΙΟΣ 

" , 

ὠμοι μανίας 

᾽ ΑΔΙΚΟΣ 
ΖΕ Το κιτῶ ἧς ἑμνησϑης 

ΔΙΚΑΙΟΣ 
- - ΄ ’ ΠΡ ΊΑΣΕ , 

τῆς σῆς, πόλεώς ϑ' τις σὲ τρέφει 
λυμαινόμενον τοῖς μειραχίοις. 

ΑΔΙΚΟΣ 
οὐχὶ διδάξεις τοῦτον Κρόνος ὦν. 

ΔΙΚΑΙΟΣ 
εἴπερ γ᾽ αὐτὸν σωϑῆναι χρὴ 
χαὶ μὴ λαλιὰν μόνον ἀσχῆσαι. 

ΑΔΙΚΟΣ 
δεῦρ᾽ ἴϑι, τοῦτον δ᾽ ἔα μαίνεσϑαι. 

ΔΙΚΑΙΟΣ 
χλαύσει, τὴν χεῖρ᾽ ἢν ἐπιβάλλῃς. 

ΧΟΡΟΣ 
παύσασϑε μάχης χαὶ λοιδορίας. 

ἀλλ᾽ ἐπίδειξαι σύ τε τοὺς πιροτέρους 
ἅττ᾽ ἐδίδασχες, σύ τε τὴν χαινὴν 
σαίδευσιν, ὅτεως ἂν ἀχούσας σφῷν 
ἀντιλεγόντοιν χρίνας φοιτᾷ. 

ΔΙΚΑΙΟΣ 
δρᾶν ταῦτ᾽ ἐϑέλω. 

ΑΔΙΚΟΣ 
χἄγωγ᾽ ἐϑέλω. 
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ΧΟΡῸΣ 
φέρε δὴ πότερος λέξει πρότερος; 940 

4 , ΑΔΙΚΟΣ 
τούτῳ δώσω" 

Ἐτ τον τοὴ , τί ᾽ν "“Φ 
χᾷάτ ἐχ τούτων ὧν ἂν λέξη 
δημιατίοισιν χαινοῖς αὐτὸν 
χαὶ διανοίαις χατατοξεύσω. 

Ν λ - ὍΣ ᾽Χ 2 » ΠΣ 45 

τὸ τελευταῖον δ᾽, ἣν ἀναγρύξη, 9 
᾿: ΄ ΄“ ΩΝ , 

τὸ πρόσωπον ἅτταν χαὶ τωφϑαλμὼ 
’΄ “ -» 

χεγτούμενος ὥστιερ ὑπο ἀνϑρηνῶν 
Γε -" -“ - ὑχτὸ τῶν γνωμῶν ἀττολεῖται. 

ΧΟΡΟΣ 
γῦν δείξετον τὼ πισύνω τοῖς περιδεξ ἐοισι 950 
λόγοισι χαὶ φροντίσι χαὶ γνωμοτύτιοις μερίμναις, 

- ΟΣ 2 ᾿ ΄ 

ὁπότερος αὐτοῖν λέγων ἀμείνων φανήσεται. 
-» “ “εν ΄, 2 - » 

γῦν γὰρ ἅπας ἐνθάδε χίνδυνος ἀνεῖται σοφίας, θοῦ 
ἧς πέρι τοῖς ἐμοῖς φίλοις ἔστιν ἀγὼν μέγιστος. 
ἀλλ᾽ ὦ πολλοῖς τοὺς πρεσβυτέρους ἤϑεσι χρηστοῖς στε- 959 

φανώσας, 
δῆξον φωνὴν ἧτινι χαίρεις, καὶ τὴν σαυτοῦ φύσιν εἰττέ. 960 

ΔΙΚΑΙΟΣ 
΄ , 2 , , , 

λέξω τοίνυν τὴν ἀρχαίαν :ταιδείαν ὡς διέχειτο .- ͵ ν 2 
ὩΣ δ ᾿ , , " ἢ ᾿ ͵ 3 , 
ὅτ᾽ ἐγὼ τὰ δίχαια λέγων ἤνϑουν χαὶ σωφροσύνη "νενόμιστο. 

- Ἁ ’ο ΑΥ Ἀ »ὔ"» ν.»). 9 - 

πρῶτον μὲν ἔδει τταιδὺς φωνὴν γρύξαντος μηδέν᾽ ἀχοῦσαι" 
- ὟΣ δ ΑΞ 3 ἡ - 

εἶτα βαδίζειν ἐν ταῖσιν ὁδοῖς εὐτάχτως ἐς χιϑαριστοῦ 

τοὺς κωμήτας γυμνοὺς ἁϑρόους, χεὶ χριμνώδη κατανίφοι. 960 
εἶν᾽ αὖ προμαϑεῖν σι ἐδίδασχεν τὼ μηρὼ μὴ ξυνέχοντας, 
ὮΝ 

ἢ Παλλάδα περσέπολιν δεινὰν ἢ Τηλέπορόν τι 
βόαμα, 

ἐντειναμένους τὴν ΠΡ τε ἣν οἱ πατέρες παρέδωχαν. 
εἰ δέ τις αὐτῶν βωμολοχεύσαιτ᾽ ἢ κάμιψειέν τινὰ χαμιττήν, 
οἵας οἱ νῦν τὰς χατὰ Φρῦνιν ταύτας τὰς δυσχολοχάμπσιτους, 9τι 

ἐπετρίβετο τυπτόμενος ττολλὰς ὡς τὰς Μούσας ἀφανίζων. 

ἐν παιδοτρίβου δὲ χαϑίζοντας τὸν μηρὸν ἔδει πτροβαλέσϑαι 
τοὺς τιαῖδας, ὅττως τοῖς ἔξωϑεν μηδὲν δείξειαν ἀπτηνές" 

εἶτ᾽ αὖ πάλιν αὖὐϑις ἀνιστάμενον συμψῆσαι, χαὶ προνο- 9τῦ 
εἴσϑαι 

940---908---1024--1088 
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Π « “- - [4 ει ’ 

εἴδωλον τοῖσιν ἐρασταῖσιν τῆς ἥβης μὴ καταλείπειν. 
πὴ ’ 2) 2 - ἡ ὃ ᾿ - «ς 3 

ἠλείφετο δ᾽ ἂν τοὐμφαλοῦ οὐδεὶς παῖς ὑπτένερϑεν τότ 
Α «“ 

ἄν, ὥστε 
- ΡῚ ᾿ ΄ Ν - ΄“ , Ὁ ᾿, ϊ 

τοῖς αἰδοίοισι δρόσος χαὶ χνοῦς ὥσπερ μήλοισιν ἕπτήνϑει 
οὐδ᾽ ἂν μαλαχὴν φυρασάμενος τὴν φωνὴν πρὸς τὸν ἐραστὴν 

ν Ν Ἷ - 3 - ᾽, 

αὐτὸς ἑαυτὸν προαγωγεύων τοῖς ὀφϑαλμοῖς ἐβάδιζεν, 
"δ᾽ ἂν ἑἐλέσϑαι δειτινοῦντ᾽ ἐξῆν χεφάλαιον τῆς ῥαφανῖδο οὐδ᾽ ἂν ἑλέσϑαι δειπν ξῆν χεφράλ ἧς ῥαφ ς, 
3 Ὁ. ὩἝὟ { - , , ς ’ ΡΥ ΄ 

οὐδ᾽ ἄννηϑον τῶν πρεσβυτέρων ἁρπάζειν οὐδὲ σέλινον, 
- , , , 49 ᾿ 

οὐδ᾽ ὀψοφαχγεῖν οὐδὲ χιχλίζειν οὐδ᾽ ἴσχειν τὼ τεόδ᾽ ἐναλλάξ. 
ΑΔΙΚΟΣ 

2 --Φ- Ἁ ’ Χ ’ὕ , ,ὔ 

ἀρχαῖά γε χαὶ διπολιώδη χαὶ τεττίγων ἀνάμεστα 
χαὶ Κηχείδου χαὶ βουφονίων. 

ΔΙΚΑΙΟΣ 
3 2 δ Ὸ ἂψ ἘςΟΙ 15 " 2 - 

ἀλλ οὖν ταῦτ᾽ ἐστὶν ἐχεῖνα, 

ἐξ ὧν ἄνδρας μαραϑωνομάχους ἡμὴ παίδευσις ἔϑρεψεν. 
σὺ δὲ τοὺς νῦν εὐθὺς ἐν ἱματίοις προδιδάσχεις ἔντετυ- 

λίχϑαι:" 
“ 5 ἴω 5 | , ] [4 2 - ΄, 

ὥστε μι ἀπάγχεσϑ', ὅταν ὀρχεῖσθαι παναϑηναίοις δέον 
αὐτοὺς 

" ᾿ - - ᾿ Ρ] - ᾽, 

τὴν ἀσπίδα τῆς χωλῆς προέχων ἀμελῇ τις Τριτογενξίης. 
πρὸς ταῦτ᾽ ὦ μειράχιον ϑαρρῶν ἐμὲ τὸν χρείττω λόγον 

αἱροῦ" 
2 ΄ - 2 . ᾿ ,ὔ 2 Π 

χαἀπιστήσει μισεῖν ἀγορὰν χαὶ βαλανείων ἀπέχεσϑαι, 
χαὶ τοῖς αἰσχροῖς αἰσχύνεσϑαι, χἂν σχώπτῃ τίς σὲ φλέ- 

γεσϑαι" 

χαὶ τῶν ϑάχων τοῖς πρεσβυτέροις ὑπανίστασϑαι προσ- 
ἐοῦσιν, 

Χ Ἁ ᾿ Ν - ; - » Ἁ 

χαὶ μὴ περὶ τοὺς σαυτοῦ γονέας σχαιουργεῖν, ἄλλο τὲ μηδὲν 
ν τω - - ᾿ , 3 

αἰσχρὸν τιοιεῖν, ὃ τι τῆς αἰδοῦς μέλλει τἀγαλμ᾽ ἄνα- 
χλήσειν" 

3 .ῷ 2 ᾿ ᾿Ὶ , 7) ν ν᾿ -Ὁ κ 

μηδ᾽ εἰς ὀρχηστρίδος εἰσᾷάττειν, ἵνα μὴ πρὸς ταῦτα χεχηνὼς 
μήλῳ βληϑεὶς ὑττὸ ττορνιδίου τῆς εὐχλείας ἀπττοϑραυσϑῆς" 

7 - - , μηδ᾽ ἀντειττεῖν τῷ ττατρὶ μηδέν, μηδ᾽ Ἰαττετὸν χαλέσαντα 
- ν ᾿ .- ᾿ 

μνησιχαχῆσαι τὴν ἡλικίαν, ἐξ ἣς ἐνεοττοτροφήϑης. 
ΑΔΙΚΟΣ 

γ ΤΟ Γὰς. ͵ ’ , ν ν ΄ 
εἰ ταῦτ ὦ μειράχιον ττείσει τούτῳ, νὴ τὸν “πόνυσον 

- «ς , , », , Ἥ τοῖς πποχράτους υἱέσιν εἴξεις χαί σε χαλοῦσι βλιτο- 

μάμμαν. ὡ 
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ΔΙΚΑΙΟΣ 
3 ΕΞ , χ 2 . 2 , , 
ἀλλ᾽ οὖν λιπαρός γε καὶ εὐανϑὴς ἐν γυμνασίοις διατρίψεις, 

2 0 

οὐ στωμύλλων κατὰ τὴν ἀγορὰν τριβολεχτράπελ; οἱάτπτερ 
οἱ νῦν, 

νἀ. .Ε ’ Ν ΄, ξ ΄, Ξ 

οὐδ᾽ ἑλκόμενος περὶ πραγματίου γλισχραντιλογεξεπτιτρίσπτου 
5 ἘΝ Ὑ " 2 , Ἂ 

ἀλλ᾽ εἰς χαδήμειαν χατιὼν ὑττὺ ταῖς μορίαις ἀποϑρέξει τοοῦ 
, - Ν ΄ ς 

στεφανωσάμενος χαλάμῳ λευχῷ μετὰ σώφρονος ἡλιχιώτου, 
μίλακος ὄζων χαὶ ἀπραγμοσύνης χαὶ λεύχης φυλλοβολούσης, 
ἘΔ “ ΄ ,΄ ΄ "“"“ 

ἦρος ἐν ὥρᾳ χαίρων, ὁπόταν πλάτανος πτελέᾳ ψιϑυρίζη. 
Χ - - ,.- 

ἣν ταῦτα ποιῇς ἁγὼ φράζω, 
χαὶ πρὸς τούτοις προσέχῃς τὸν γοῦν, 1010 
ἕξεις ἀεὶ 

» ’ Ἁ Ψ,: 

στῆϑος λιπαρόν, χροιὰν λευχήν, 
ὦμους μεγάλους, γλῶτταν βαιάν, 
πυγὴν μεγάλην, πόσϑην μιχρᾶν. 
ὉᾺ » 4 [- - 2 ΄ " 

ἣν δ᾽ ἅπερ οἱ νῦν ἐπιτηδεύης, 101 
πρῶτα μὲν ἕξεις 

, , 

χροιὰν ὠχράν, ὦμους μιχρούς, 
“ Ω » ΄, 

στῆϑος λεπτόν, γλῶτταν μεγάλην, 
σπυγὴν μιχράν, χωλῆν μεγάλην, 

, ᾿ 9 , 

τνήφισιμα μαχρόν, χαί σ᾽ ἀναπείσει 
κι ι ᾽ ᾿ “ ᾿ ὌΣ ΡΟ τ 

τὸ μὲν αἰσχρὸν ἅπαν καλὸν ἡγεῖσϑαι, 1020 
2 , 

τὸ καλὸν δ᾽ αἰσχρόν" 
Ἂ Ν 2 - 3 ᾽ὔ 

χαὶ πρὸς τοῦυτοις τῆς “ἰντιμαχου 
3 χαταπυγοσύνης ἀναττλήσει. 

ΧΟΡΟΣ 
ὦ χαλλίπυργον σοφίαν χλεινοτάτην ἐπασχῶν, 1094 

- ,ὔ - , 

ὡς ἡδύ σου τοῖσι λόγοις σῶφρον ἔπεστιν ἄνϑος. 
εὐδαίμονες δ᾽ ἦσαν ἄρ᾽ οἱ ζῶντες τότ᾽ ἐπὶ τῶν προτέρων. 
χειρὸς οὖν τάδ᾽ ὠ χομιμοιρεττῆ μοῦσαν ἔχων, 1080 

- , ς ΒῚ , ς δεῖ σε λέγειν τι καινόν, ὡς ηὐδοχίμηχεν ἀνήρ. 
- , , - 3 , 

δεινῶν δέ σοι βουλευμάτων ἔοιχε δεῖν τιρὸς αὐτόν, 
2} } γ} 39. ε Ὧ κὰ ᾿ ᾿ ,ὔ 2 3 , ς 

εἴπερ τὸν ἀνδρ᾽ ὑπερβαλεῖ καὶ μὴ γέλωτ᾽ ὀφλήσεις. 109 

ΑΔΙΚΟΣ 
Ἁ ᾿. η 3 93 ’ Ν , 2 ’ 

χαὶ μὴν ττάλαι γ᾽ ἐπνιγόμην τὰ σπλάγχνα χἀπεϑύμουν 
[44 τ ᾿ ,ὔ , "- 

ἅπαντα ταῦτ᾽ ἐναντίαις γνώμαισι συνταράξαι. 
3) δὴ δὶ «“ Ἁ ’ 2 2 ᾿ ῸἌ ὦ 3 ’ 

ἔγω γὰρ ἥττων μιὲὲν λόγος δι αὑτὸ τοῦτ᾽ ἐχλήϑην 
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ἐν τοῖσι φροντισταῖσιν, ὕτι πρώτιστος ἐπενόησα 
τοῖσιν νόμοις ἐν ταῖς δίχαις τἀναντί᾽ ἀντιλέξαι. 

χαὶ τοῦτο πλεῖν ἢ μυρίων ἔστ᾽ ἄξιον στατήρων, 
αἱρούμενον τοὺς ἥττονας λόγους ἔπειτα νιχᾶν. 

σχέψαι δὲ τὴν παίδευσιν ἣἧ πέποιϑεν ὡς ἐλέγξω, 
ὅστις σε ϑερμῷ φησι λοῦσϑαι πρῶτον οὐχ ἐάσειν. 
χαίτοι τίνα γνώμην ἔχων ψέγεις τὰ ϑερμὰ λουτρά; 

ΔΙΚΑΙΟΣ 
ς ν ΄ , ἊΝ ᾿ ν Ξε κ ΕΣ 

ὁτιὴ χάχιστόν ἔστι χαὶ δειλὸν ποιεῖ τὸν ἄνδρα. 

ΑΔΙΚΟΣ 
2 , 5 2 ᾿ ΄ 2. »} ΄ " » 

ἐπίσχες" εὐθὺς γάρ σ᾽ ἔχω μέσον λαβὼν ἄφυχτον. 
᾿ ᾽ ΄, -» - " ᾿ Σ: ΣΝ , "᾿ 

χαί μοι φράσον, τῶν τοῦ Διὸς παίδων τίν᾽ ἄνδρ᾽ ἄριστον 
ψυχὴν νομίζεις, εἰχτέ, καὶ τιλείστους ττόνους πονῆσαι. 

ΔΙΚΑΙΟΣ 
. ΡΥ, , δι 2 μ“ ,, ἐγὼ μὲν οὐδέν᾽ Ἡραχλέους βελτίον᾽ ἄνδρα χρίνω. 

ΑΔΙΚΟΣ 
ποῦ ψυχρὰ δῆτα τιώττοτ᾽ εἶδες ἡράχλεια λουτρά; 
χαίτοι τίς ἀνδρειότερος ἦν; 

ΔΙΚΑΙΟΣ 
- 3 3 " αἱ ἢ, ἐπ - ταῦτ᾽ ἐστὶ ταῦτ᾽ ἐχεῖνα, 

ἃ τῶν νεανίσχων ἀεὶ δι᾿ ἡμέρας λαλούντων 
συλῆρες τὸ βαλαγεῖον ποιεῖ, χενὰς δὲ τὰς παλαίστρας. 

ΑΔΙΚΟΣ 
3. Β] - ν : ᾿ . 9 λ »." - 

εἰσ ἕν ἀγορᾷ τὴν διατριβὴν ψέγεις" ἐγὼ δ᾽ ἐπαινῶ. 
εἰ γὰρ πονηρὸν ἦν, Ὅμηρος οὐδέττοτ᾽ ἂν ἐποίει 

" ᾿ ῚῚ ν ᾿ [ 

τὸν Νέστορ᾽ ἀγορητὴν ἂν οὐδὲ τοὺς σοφοὺς ἅπαντας. 
2 ῳ- ὕὅϑ., α » , 2 κ᾿ » ει ςονι 

ἄνεξιμι δῆτ᾽ ἐντεῦϑεν ἐς τὴν γλῶτταν, ἣν δδὲ μὲν 
» - ν , - 3 οὐ φησι χρῆναι τοὺς νέους ἀσχεῖν, ἐγὼ δὲ φημί. 

χαὶ σωφρονεῖν αὖ φησὶ χρῆναι" δύο χαχὼ μεγίστω. 
2 κ᾿ , Ν Ν μ - ’ 3 Ξ , 

ἐπεὶ σὺ διὰ τὸ σωφρονεῖν τῷ ττὠποτ᾽ εἶδες ἤδη 
2 ΄ , ᾿ ᾿ Φ ᾿ 

ἀγαϑόν τι γενόμενον, φράσον, χαέ μ᾽ ἐξέλεγξον εἰπών. 
ΔΙΚΑΙΟΣ 

- ς - , ες Ἁ ΄ πολλοῖς. ὃ γοῦν Πηλεὺς ἔλαβε δι᾿ αὐτὸ τὴν μάχαιραν. 
ΑΔΙΚΟΣ 

φ 2 -.Ἕ ἢ ᾿ ΕΣ ς ,ὔ 

Ππαχαιραν; ἀστεῖόν γε χέρδος ἔλαβεν ὃ καχοδαίμων. 
ς» , ᾿] ς - , - , 

)γεέρβολος δ᾽ οὐχ τῶν λύχνων πλεῖν ἢ τάλαντα πολλὰ 
" » ᾿ - ᾿ ΄ 

εἴληφε διὰ σπτονηρίαν, ἀλλ᾿ οὐ μὰ Δία μάχαιραν. 
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ΔΙΚΑΙΟΣ 
Α ΕΥ ΝῊ Θ ᾿ Ψ "ΝΑ ὃ Α Ἂ, « τ᾿ ΠῚ 7] , 

χαὶ τὴν Θέτιν γ᾽ ἔγημε διὰ τὸ σωφρονεῖν ὃ Πηλεύς. 
ΑΔΙΚΟΣ 

τ ΕΞ ἣ κονν ἢ 2 ὭνδοΝ "γ᾿ 3: 2 ᾿ . ΕΖ ἴς ν 
χὰτ᾽ ἀπολιποῦσά γ᾽ αὐτὸν ᾧχετ᾽" οὐ γὰρ ὴν ὑβριστὴς 

ΞΜ.) Ὁ ἊΝ ᾿ν ΄ ν ΄, ᾿΄“- 

οὐδ᾽ ἡδὺς ἐν τοῖς στρώμασιν τὴν νύχτα παγγνυχίζειν" 
Α , , "2 3 Ἷ 

γυνὴ δὲ σιναμωρουμένη χαίρει" σὺ δ᾽ εἶ χρόνιτσπος. τιοτὸ 
’ κ “ ΄ » ῷ «“ 

σχέψαι γὰρ ὦ μειράχιον ἐν τῷ σωφρονεῖν ἅπαντα 
“ ς Ετς Π τν ; ᾽ Ἔ δες 
ἄνεστιν, ἡδονῶν ϑ' ὅσων μέλλεις ἁποστερεῖσϑαι, 

σιαίδων γυναιχῶν χοττάβων ὄινων ττότων χαχασμῶν. 

χαίτοι τί σοι ζὴν ἄξιον, τούτων ἐὰν στερηϑῆς; 
53 ΄ 3 - ν - ΄, 

εἶεν. σπτάρειμι ἐντεῦϑεν ἐς τὰς τῆς φύσεως ἀνάγχας. τοτ 
“ Ξε τς 2 ᾿ ᾿ Εν ΘΚ Α΄ { 5 
ἥμαρτες, ἡράσϑης, ἐμοίχευσάς τι, χατ᾽ ἐλήφϑης 
ΕΝ ΄, - 2 ’, ᾿ ν ἢ,,.2 2) ΔῈ 2 1 6 - 

ἀπόλωλας" ἀδύνατος γὰρ εἶ λέγειν. ἐμοὶ δ᾽ ὁμιλῶν 
χρῶ τῇ φύσει, σχίρτα, γέλα, νόμιζε μηδὲν αἰσχρόν. 

ν ν ὉΧ ΄ » 4) α΄ ᾿ 5) 

μοιχὸς γὰρ ἣν τύχης ἁλούς, ταδ᾽ ἀντερεῖς πρὸς αὐτόν, 
ς γ γω, Ξ κ᾿ ὴ γξ 
ὡς οὐδὲν ἡδίχηχας" εἶτ᾽ ἐς τὸν Δί ἐπανενεγχεῖν, 1080 

2 .- (- «“ ΄ -» 

χαχεῖνος ὡς ἥττων ἔρωτός ἔστι χαὶ γυναιχῶν" 
᾿ κ᾿ ὉΧ Ε- -. .“- ον ῃ 

χαίτοι σὺ ϑνητὸς ὧν ϑεοῦ πῶς μεῖζον ἂν δύναιο; 

ΔΙΚΑΙΟΣ 
2 Ὁ -» ΄ ΄ » 

τί δ᾽ ἣν ῥαφανιδωϑῆ πιϑόμενός σοι τέφρᾳ τε τιλϑῆ, 
" , ,ὔ ᾽η»ἤ Ἁ Ἁ 2 ΄ 5 

ἕξει τίνα γνώμην λέγειν τὸ μὴ εὐρύτερωχτος εἶναι; 
ΑΔΙΚΟΣ 

ὉΝ 2 2 ΄ Ἂ; , ΄, , 

ἣν δ᾽ εὐρύπρωχτος ἢ, τέ πείσεται χαχόν; 108 
ΔΙΚΑΙΟΣ 

΄ 5 Χ , ἘΦΞ ΄ὔ , ’ 

τί μὲν οὖν ἂν ἔτι μεῖζον ττάϑοι τούτου ποτέ; 
ΑΔΙΚΟΣ 

΄ ΠΟ ΡΑΒΟῚ - ), -» - » 

τέ δῆτ᾽ ἐρεῖς, ἣν τοῦτο νιχηϑῆς ἐιιοῦ; 
ΔΙΚΑΙΟΣ 

’ ᾿ Ὕ κγ57ῦηὴ 

σιγήσομαι. τί δ᾽ ἀλλο; 
ΑΔΙΚΟΣ 
φέρε δή μοι φράσον" 

συνηγοροῦσιν ἐχ τίνων; 
ὍΝ , ΔΙΚΑΙΟΣ 
ἐξ εὐρυπρωγτων. 1090 

ΑΔΙΚΟΣ 
σεείϑομαι. 

, , ὍΡΑ πω) , τί δαί; τραγῳδοῦσ᾽ ἐκ τίνων; 
ἜΒ ᾿ ΔΙΚΑΙΟΣ 
ἐξ εὐρυτιρώχτων. 
Αὐὶδιομ]ιαηὶς υοἱ. 1. Το 
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ΑΔΙΚΟΣ 
εὖ λέγεις. 

δημηγοροῦσι δ᾽ ἐχ τίνων; 
ΔΙΚΑΙΟΣ ; 

ἐξ εὐρυπρώχτων. 
ΑΔΙΚΟΣ 

--. 2 

ἄρα δὴτ 
ἘΡΤΝΣ Ἀπ ς πεσξ ες ἔγνωχας ὡς οὐδὲν λέγεις; ' 

- -" ς ’, { 

χαὶ τῶν ϑεατῶν πότεροι 

σλείους σχύπει. 
ΔΙΚΑΙΟΣ 

Ἀ Ν - 

χαὶ δὴ σχοπῶ. 

ον, ΑΔΙΚΟΣ γον Ξ 
τί δῆϑ' ὁρᾷς; 

ΔΙΚΑΙΟΣ 
, ᾿ ᾿) 

πολὺ πλείονας νὴ τοὺς θεοὺς 

τοὺς εὐρυπρώχτους" τουτονὶ 
γοῦν οἶδ᾽ ἐγὼ χἀχεινογὶ 
χαὶ τὸν χομήτην τουτογί. 

ΑΔΙΚΟΣ 
, ὁΓ 5 ὦ ΠΡῸΣ 

τί δῆτ᾽ ἐρεῖς; 
ΔΙΚΑΙΟΣ 

’ 2 3 ΄, 

ἡττήμιεϑ᾽" ὦ βινούμενοι 
πρὸς τῶν ϑεῶν δέξασϑέ μου 
ϑοϊμάτιον, ὡς 

Ἃ «ἷ «ς - 

ἐξαυτομολῶ πρὸς ὑμᾶς. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

᾿ - , - 2 Ω " 

τί δῆτα; πότερα τοῦτον ἀπάγεσϑαι λαβὼν 
᾿ ν «.-’ ὌΝ ΄ ΄ 

βούλει τὸν υἱόν, ἢ διδάσχω σοι λέγειν; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔῊΣ 

᾿ Ἁ ’ “- Ἁ ᾿ » ΑΥ̓ τς 

δίδασχε χαὶ χόλαζε χαὶ μέμνησ᾽ ὅπως 
ΕῚ , . , 

εὖ μοι στομώσεις αὐτόν, ἐπὶ μὲν ϑάἄτερα 
τ , Ν 34, 9 ἣν 2 - ,κς οἷον διχιδίοις, τὴν δ᾽ ἑτέραν αὐτοῦ γνάϑον 

στόμωσον οἵαν ἐς τὰ μείζω πράγματα. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

Β] ΄ Ξ - - ᾿) [ εἰ ΄ 

ἀμέλει χομιεῖ τοῦτον σοφιστὴν δεξιόν. 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 

᾿Σ " " ΕΥ “ ᾿ 
ὠχρὺν μὲν οὖν οἰμαί γε χαὶ χαχοδαίμονα. 

ΧΟΡΟΣ 

χωρεῖτέ νυν. οἶμαι δέ σοι ταῦτα μεταμελήσειν. 



ΝΕΦΈΕΛΑΙ 141 
Ἁ ᾿ 32. ἃ - 27 ’ Νὰ ΑΝ - 

τοὺς χριτὰς δ᾽ ἃ χερδανοῦσιν, ἣν τι τόνδε τὸν χορὺν 1110 
2 ἢ ὦ Ὁ 5 - ΄ , 3.}ξ » ΄, 

ὠφελῶσ᾽ ἐχ τῶν δικαίων, βουλόμεσϑ' ἡμεῖς φράσαι. 
- ΟὟ 7 δ. ἼΡΕς: , ω 2 «“ ᾿ 3} ΤΟΝ 

πρῶτα μὲν γάρ, ἣν νεᾶν βούλησϑ' ἐν ὥρᾳ τοὺς ἀγρούς, 
΄“ ΄ τ « “«- ν) 237ὴ ΄“ 

υσοιεν πρώτοισιν ὑμῖν, τοῖσι δ᾽ ἀλλοις ὕστερον. 
35 ΄, τ κ 2 , ΄ 

εἶτα τὸν χαρπόν τε καὶ τὰς ἀμπέλους φυλάξομεν, 
«“ 2 " ᾿΄“- »Ὄ»" , , , 

ὥστε μήτ᾽ αὐχμὸν πιέζειν μήτ᾽ ἄγαν ἐπομιβρίαν. 1120 
ΡΒ} "9 ΄ ς - { ᾿ ὉΧ 27 ΄ 

ἣν δ᾽ ἀτιμιάση τις ἡμᾶς ϑνητὸς ὧν οὔσας ϑεάς, 
προσχέτω τὸν νοῦν, πρὸς ἡμῶν οἷα πείσεται χαχά, 

ἜΕρ ΠΝ τ " Ὁ Θέ 5 Ἐ᾿ ᾽ 
λαμβάνων οὔτ᾽ οἶνον οὔτ᾽ ἀλλ᾽ οὐδὲν ἐχ τοῦ χωρίου. 
ἴΞ ὺς Ρλι ᾿ [4 9 23η » Ω Ὰ 3 [4] ας ΘΟ. ηῚ 

ἡνίχ᾽ ἂν γὰρ αἵ τ΄ ἑλᾶαι βλαστάνωσ᾽ αἵ τ ἄμπελοι, 

ἀπτοχεχόιϊμονται" τοιαύταις σφενδόναις παιήσομεν. 112 
ὉᾺ ν -“ Γ 2 γη9 «“ “ - ΄, 

ἣν δὲ πλινϑευοντ᾽ ἴδωμεν, ὕσομεν χαὶ τοῦ τέγους 
΄ 2 - ἌΠΑ , , 

τὸν χέραμον αὐτοῦ χαλάζαις στρογγύλαις συντρίψομεν. 
ἘΣ 2 γον ὉΝ ΞΟ ὩΣ 5: ᾿ - ἿᾺ 

χἂν γαμῃ πον αὕτος ἢ τῶν ξυγγξενων ἢ τῶν φίλων, 
«“ . ΄ - “ 2 Ὶἧ » 

ὕσομεὲν τὴν νύχτα πᾶσαν᾽ ὡστ᾽ ἴσως βουλήσεται 
΄ -- ΡΒ) - ΒᾺῚ - - 

χἂν ἐν ““ἰγύπτῳ τυχεῖν ὧν μᾶλλον ἢ χρῖναι χαχῶς. 1180 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
πέμπτη, τετράς, τρίτη, μετὰ ταύτην δευτέρα, 
29 ΄, - ς - 

εἶϑ᾽ ἣν ἐγὼ μάλιστα ττασῶν ἡμερῶν 
δέδοιχα χαὶ πεέφριχα χαὶ βδελύττομαι, 

5) Ν , ΕῚ ΡΠ Ψ᾿ ἘὮ Ἂ , 

εὐθὺς μετὰ ταύτην ἔσϑ᾽ ἕνη τε χαὶ νέα. 
- » ᾿ - 2 , ΄ 

πᾶς γάρ τις ὀμνὺς οἷς ὀφείλων τυγχάνω, 1185 
᾿, ἘΦ ΟΣ ὴ - , 2. ἊΝ 

ϑείς μοι πιρρυτανεῖ ἀπολεῖν μέ φησι χαἀξολεῖν, 
΄, ΄, 2 , ν᾿, 2 , 

χαΐί μου μέτρι᾽ ἄττα χαὶ δίχαι᾽ αἰτουμένου 
ὈΤΣΘΕ ΄ ν ΄ κ Ν », 
ὦ δαιμόνιε τὸ μέν τι νυνὴ μὴ λάβης, 
Ὁ) 5. “- ΧΟ 5) τ " " 

τὸ δ᾽ ἀναβαλοῦ μοι, τὸ δ᾽ ἄφες", οὔ φασίν ττοτεὲ 
«“ ,ὔ η ἣν -»" , 

οὕτως ἀπολήινεσϑ᾽, ἀλλὰ λοιδοροῦσέ με 1140 
ς , , ΄ ΄ ΄ 
ὡς ἀδιχός εἰμι, χαὶ διχκάσεσϑαί φασί μοι. 

- ΕΝ γ6}. ἢ . Ὅν. 2 ΄ »ἡ 

γῦν οὖν διχαζέσϑων" ὀλίγον γάρ μοι μέλει, 
εἴπερ μεμάϑηχέ γ᾽ εὖ λέγειν Φειδιτεττέδης. 
τάχα δ᾽ εἴσομαι χόψας τὸ φροντιστήριον. 

-»" 2 - - 

παῖ, ἡμέ, παῖ παῖ. 11:1 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

Στρειμιάδην ἀσττάζομαι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ν» 7 2 - , χἀγωγέ σ᾽" ἀλλὰ τουτονὶ τιρῶτον λαβέ; 

Ἀ ν ΕῚ { , “- " ΄ 

χρὴ γὰρ ἐπιϑαυμάζειν τι τὸν διδάσχαλον. 
τὸ" 
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 
, κ εν Ἴ ΄ ἔ " ΄ 

χαί μοι τὸν υἱὸν εἰ μεμάϑηχε τὸν λόγον 
ἐχεῖνον εἴφ᾽ ὃν ἀρτίως εἰσήγαγες. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
μεμάϑηκχεν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
3 θεν 6. , ϑιῳ ᾿ 

εὖ γ ὦ παμβασίλει ἀπαιόλη. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
“ ἜΝ , Ρ} « - ἀν. "ἢ 5» ᾿ 

ὥστ᾽ ἀποφύγοις ἂν ἥντιν᾽ ἂν βούλῃ δίκην. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
3. ,ὔ - “Ὧν »7 

χεὶ μάρτυρες παρῆσαν, οτ᾽ ἐδανειζόμην; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

σιολλῷ γε μᾶλλον, χἂν παρῶσι χίλιοι ν νᾳ γ ! ᾽ν ,) 3 " ι “ὁ . 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

βοάσομαί τἄρα τὰν ὑπέρτογνον 
βοάν. ἰὼ χλάετ᾽ ὠβολοστάται 
αὐτοί τε χαὶ τἀρχαῖα χαὶ τόχοι τόχων" 
ΠΝ .ἋΔ »» λ - ΞῊν τον 9 »» 

οὐδὲν γὰρ ἄν με φλαῦρον ἑργάσαισϑ᾽ ἔτι, 

οἷος ἐμοὶ τρέφεται 
- » ΣΡ ’ - 

τοῖσδ᾽ ἐνὶ δώμασι παῖς, 
Ε} ᾽, ΄ 

ἀμφήχει γλώττῃ λάμπων, 

πρόβολος ἐμός, σωτὴρ δόμοις, ἐχϑροῖς βλάβη, 

λυσανίας πατρῴων μεγάλων χαχῶν᾽ 
« ΄ , 32 ς 2 , 

ὃν χάλεσον τρέχων ἔνδοϑεν ὡς ἐμέ. 

ΣΘΚΡΑΤΗΣ 
5. ᾿ Ῥ -Ξ ΕῚ , 

(ὖ τέχνον ὦ παῖ ξξελϑ'᾽ οἴχων, 
ΠΣ ΞΞ ΄ 

ἄϊε σοῦ πατρός. 
“) 2 » 2 ΄ 

οδ᾽ ἐχεῖνος ἀνήρ. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ὠ φίλος ὦ φίλος. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ὙΧΛΟΥ γλ ᾿ “ὦ 5. αν Ὅ᾽. οὖ 

ἰὼ ἰὼ τέχνον, ἰὼ ἰοῦ ἰοῦ 
« [χὲ ᾿ - ν ᾿ ΝῚ ’ 

ὡς ἡδομαί σου πιρῶτα τὴν χροιὰν ἰδών. 
- , »".(Ὁ “- ΣῪ - ) 

νῦν μέν γ᾽ ἰδεῖν εἰ τερῶτον ἐξαρνητιχὸς 
) , - ΄ 

χαντιλογιχός, χαὶ τοῦτο τοὐπιχώριον 
2 -" - Β- " ᾿ ΄ ΄ - 

ἀτεχνῶς ἑπαγϑεῖ, τὸ τέ λέγεις σύ; καὶ δοχεῖν 
γδ ᾿ -" Ρ] . ᾿ Ἐν ᾿ - 2 του ὦ 

ἀδιχοῦντ᾽ ἀδιχεῖσϑαι χαὶ χαχουργοῦντ᾽ οἶδ᾽ ὅτι. 
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ἐπὶ τοῦ προσώπου τ᾽ ἐστὶν ἀττιχὸν βλέπος. 
γῦν οὖν ὅπως σώσεις μ᾽, ἐπεὶ χἀπώλεσας. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 
φοβεῖ δὲ δὴ τί; 

ΣΤΡΕΨΊΑΔΗΣ 
τὴν ἕνην τε χαὶ νέαν. 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 

ἕγῃ γάρ ἔστι χαὶ νέα τίς; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

φασί μοι. 1180 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 

"} τὰς ᾿ς ΡΣ »Υ Ω7 [- , - 7 ᾿) 2» 2 ΕἾ 

ἀπολοῦσ᾽ ἄρ᾽ αὐϑ' οἱ ϑέντες" οὐ γὰρ ἐσϑ' ὅπως 
ἘΡ Ε ΄ ΄, ΧΑ ΄ ΄ 

μέ ἡμέρα γένοιτ᾽ ἂν ἡμέραι δύο. 
ΕΝ ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

» 

οὐχ ἂν γένοιτο; 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 
-» ΄, Ἂ [ ᾿ ΘΙ (Υ 

πῶς γάρ; εἰ μὴ πέρ γ ἅμα 
κοῦ “ΠΝ - ΄ [ὦ 

αὑτὴ γένοιτ᾽ ἂν γραῦς τε καὶ νέα γυνή. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ν᾿ ΄ 2 χαὶ μὴν νενόμισταί γ΄. 118ὅ 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ́

 “ Ν ᾿ 

οὐ γάρ, οἶμαι, τὸν νόμον 
2 Ξ} Ω“ [4 "Ξ 

ἴσασιν ὀοϑῶς ὁ τι γοεῖ. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

γοεῖ δὲ τί; 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 

τ λ ς λ ᾿ " ὌΠ . ὃ ν ; ὑσι 

Σόλων ὁ παλαιὸς ἣν φιλούημος τὴν φυσιν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ΕῚ ν , ᾿ , 

τουτὶ μὲν οὐδέν σττω πρὸς ἕνην τε χαὶ νέαν. 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 

ἐχεῖνος οὖν τὴν χλῆσιν ἐς δύ᾽ ἡμέρα 4 ς ᾿ ἢ Οὐ 5 ἐϊ Ν ς 
ἣ ὦ δ , ᾿ , 

ἔϑηχεν, ἔς γε τὴν ἕνην τὲ καὶ νέαν, 1190 
ΠΡ ΟἹ π ΔΡΑ͂Ι ἘΟΎΡ ΟΡ τοι ΤΥ 

ἐν αἱ ϑέσεις γίγνοιντο τῇ γνουμηγέᾳςι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ἵνα δὴ τί τὴν ἕνην προσέϑηχ᾽; να δὴ τί τὴν ἕνην προσέϑηχ ; 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ Ά 
“2 Ε , 

ἵν ὦ μέλε 
Ἢ; ᾿Ξ [π᾿ Γῳ ᾿ - ; »" 

παρόντες οἱ φεύγοντες ἡμέρᾳ μιᾷ 
΄ Ὶ , ωο5 - [2 ᾽ Ἃ ’ 

σερύτερον διαλλάττοινϑ᾽ ἑχόντες, εἰ δὲ μὴ, 
ς - “ , - ἕωϑεν ὑπανιῷντο τῇ νουμηνίᾳ. 1198 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

πῶς οὐ δέχονται δῆτα τῇ νουμηνίᾳ 
ἁρχαὶ τὰ πρυτανεῖ᾽, ἀλλ ἕνῃ τε καὶ νέᾳ; 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 
ὅττερ οἵ προτένϑαι γὰρ δοχοῦσί μοι ποιεῖν" 
ὅπως τάχιστα τὰ πρυτανεῖ ὑφελοίατο, 

1200 διὰ τοῦτο προὐτένϑευσαν ἡμέρᾳ μιᾷ. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ | 

εὖ γ᾽ ὦ χαχοδαίμονες, τί κάϑησϑ᾽ ἀβέλτεροι, 
ἡμέτερα χέρδη τῶν σοφῶν ὄντες, λίϑοι, 
ἀριϑιός, πρόβατ᾽ ἄλλως, ἀμφορῆς νενησμένοι; 

ὥστ᾽ εἰς ἐμαυτὸν χαὶ τὸν υἱὸν τουτονὶ 
1205 ἐπ᾽ εὐτυχίαισιν ἀστέον μοὐγχώμιον. 

μάχαρ ὦ Στρεψίαδες, 
αὐτός τ᾽ ἔφυς ὡς σοφὸς 

χοῖον τὸν υἱὸν τρέφεις, 
φήσουσι δή μ᾽ οἱ φίλοι 

1210 χοὶ δημόται 
ζηλοῦντες ἡνίχ᾽ ἂν σὺ νιχᾷς λέγων τὰς δίχας. 

ἀλλ᾽ εἰσάγων σε βούλομαι πρῶτον ἑστιᾶσαι. 
ΠΑΣΙᾺΣ 

εἶτ᾽ ἄνδρα τῶν αὑτοῦ τι χρὴ προϊέναι; 
1215 οὐδέποτέ γ᾽, ἀλλὰ χρεῖττον εὐθὺς ἦν τότε 

ἀπερυϑριᾶσαι μᾶλλον ἢ σχεῖν πράγματα, 
ὅτε τῶν ἐμαυτοῦ γ᾽ ἕνεχα νυνὶ χρημάτων β 

ἕλχω σε χλητεύσοντα, καὶ γενήσομαι 
ἐχϑρὸς ἔτι πρὸς τούτοισιν ἀνδρὶ δημότῃ. 

120 ἀτὰρ οὐδέποτέ γε τὴν πατρίδα χκαταισχυνῶ 
ζῶν, ἀλλὰ χαλοῦμαι Στρειμνιάδην β 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ ἂν... 
τίς οὑτοσί; 

ΠΆΣΙΑΣ 
ἐς τὴν ἕνην τε χαὶ νέαν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔῊΣ 
μαρτύρομαι, ἱ 

ὅτι ἐς δύ᾽ εἶπεν ἡμέρας. τοῦ χρήματος; ; 
ΠΆΣΙΑΣ 

τῶν δώδεχα μνῶν, ἃς ἔλαβες ὠνούμενος 
᾿ Ἁ ͵ ᾿ 

1298 τὸν τναρὸν ὕπτον. 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ἵππιον; οὐχ ἀχούετε, 

ὃν πάντες ὑμεῖς ἴστε μισοῦνϑ'᾽ ἱππιχήν. 
ΠΑΣΙΑΣ 

ν » » ἌΣ , 9.5 Ἷ " ΄, 

χαὶ νὴ 40 ἀποδώσειν γ᾽ ἑπώμνυς τοὺς ϑεοῦς. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ον " ἌΣ 2 “ ἔ ἘΠΕ 9 , 

μα τὸν “2 οὐ γὰρ πω τὸν ξξηπίστατο 

Φειδιππίδης μοι τὸν ἀχατάβλητον λόγον. 

- “ 2. γΥ Ἴ ; 
γῦν δὲ διὰ τοῦτ᾽ ἔξαρνος εἶναι διανοεῖ; 1220 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
΄ Ἂν 337,2 Ἃ 2 ὴῚ ΄ - ’ 

τί γὰρ ἀλλ ἂν ἀπολαύσαιμε τοῦ μαϑήματος; 
ΠΑΣΙΑΣ 

᾿ Ὡ  Ἃ ΄ 3 ΄ ᾿) , 

χαὶ ταῦτ᾽ ἐϑελήσεις ἀπομόσαι μοι τοὺς ϑεοῦς; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ποίους ϑεους; 

ΠΑΣΙΑΣ 
Ω , κ ς - ν -᾽ 

τὸν Δία, τὸν Ἑρμῆν, τὸν Ποσειδῶ. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

Ἄν ΄, 
γὴ 4ία 

δ Ν.. Ἐ , ϑς Ε, 3 ιν" , ῷῶ Ἐ: 

χἂν πιροσχαταϑείην γ᾽ ὥστ᾽ ὀμόσαι τριώβολον. 1985 

ΠΑΣΙΑ͂Σ 
3 ’ ΄ « Φι . ΝΡ ΕῚΣ 

ἀπόλοιο τοίνυν ἕνεχ ἀναιδείας ἔτι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ςη " ᾿ 27 2.ϑ»ΜὙκ ς , 

ἁλσὶν διασμηχϑεὶς ὀναιτ᾽ ἂν οὑτοσί. 
ΠΆΣΙΑΣ 

ΞΊ λαὸ Κι « -» 

οἴμ᾽ ὡς καταγελᾷς. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ἐξ χόας χωρήσεται. 
ΠΑΣΙΑΣ 

» ν᾿ κι , . , κ᾿ ᾿ ς κι 
οὐ τοι μὰ τὸν Δία τὸν μέγαν χαὶ τοὺς ϑεοὺς 
ἐμοῦ χαταπροίξει. 13.0 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
, Ὁ - 

ϑαυμασίως ἤσϑην ϑεοῖς, 
»" Ν , 2 ΄ ΞΡ , 

καὶ Ζεὺς γέλοιος ὀμνύμενος τοῖς εἰδόσιν. 

ΠΑΣΙΑΣ 
ῬΞ οὴ ν , -" ΄ ΄ , 

ἢ μὴν σὺ τούτων τῷ χρόνῳ δώσεις δίχην. 
3ὴ.523 » κε , ν , 2 γ᾽ ΄, 

ἀλλ εἴτε γ᾽ ἀποδώσεις τὰ χρήματ εἴτε μὴ, 
2 , ΄ 

ἀπότεεμιψον ἀττοχρινάμενος. 
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ΣΤΡΕΨΙΑΔῊΣ 
, “ 

ἔχε νυν ἢσυχος. 
Α " Ὑ ἐδῖν ἡ τς - ᾿ - 

ἐγὼ γὰρ αὐτίχ᾽ ἀποχρινοῦμαί σοι σαφῶς. 
ΠΆΣΙΑΣ 

, - “ 2 ΄ Ξ 

τί σοι δοχεῖ δράσειν; ἀποδώσειν σοι δοχεῖ; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

κοκ ον ἈΚ ς - 2 ΄ ΄ 
χοῦ σϑ' οὗτος ἁπαιτῶν μὲ τἀργύριον; λέγε 
τουτὶ τί ἔστι; 

ΠΑΣΙΑΣ 
"κω ὦ 2 ᾿ ΄ 

τοῦϑ' ὃ τι ἐστί; κάρδοπος. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

, ,9.3 -»" 2 ΄ - » 

ἔπειτ᾽ ἀπαιτεῖς τἀργύριον τοιοῦτος ὧν; 
δῶ τ νς 05 , Ὑπὸ, ον. ΣῊΝ ᾿ . , 

οὐχ ἂν ἀποδοίην οὐδ᾽ ἂν ὀβολὸν οὐδενί, 
, , , ν , 

ὅστις χαλέσειε χάρδοττον τὴν χαρδόττην. 
ΠΆΣΙΑΣ 

᾽ 5 ὑἄσ χε. ΄ 

οὐχ ἂρ ἀποδώσεις; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

2 ΄“ , 2 ᾿] , 

οὐχ ὅσον γέ μ᾽ εἰδέναι. 

οὔχουν ἀνύσας τι ϑᾶττον ἀπολιταργιεῖς 
ἀπὸ τῆς ϑύρας; 

ΠΑΣΙΑΣ 
2 Α “͵.ΥΥΣΥ ᾿ΕΝ 

ἄσύξιμι, χαὶ τοῦτ ἰσϑ οτι 
,ὔ 3. Ὁ ΄ .- " , 

ϑήσω πρυτανεῖ ἢ μηχέτι ζῴην ἐγώ. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

- ») ἀπο.) 2 μὴ ᾿ - ’ 

σπροσαποβαλεῖς ἀρ᾽ αὑτὰ πρὸς ταῖς δώδεχα. 
᾿ -» ΄ ΕΝ , - 

χαίτοι σὲ τοῦτό γ᾽ οὐχὶ βούλομαι παϑεῖν, 
ς Ὧν» ὦ Ἷ 2 - ;" ΄ 

ὁτιὴ χάλεσας εὐηϑιχῶς τὴν κάρδοπον. 
τς ΑΜΥΝΙᾺΣ 
ἰώ μοί μοι. 
γ ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ἔα. 

, ς ’ 5» ἮΝ Ω9 ΙΝ - ᾽ ’ 

τίς οὑτοσί πον ἐσϑ' ὁ ϑρηνῶν; οὐ τέ που 
τῶν Καρχίνου τις δαιμόνων ἐφϑέγξατο; 

ΑΜΥΝΙΑΣ 
᾿ 2) ὦ » Ἄ -»" , 2 ᾿Ὶ , 

τί δ᾽ ὅστις εἰμὶ τοῦτο βούλεσϑ᾽ εἰδέναι; 
ΨΡΩΝ Π 

ἄνὴρ χαχοδαίμων. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
χατὰ σεαυτόν νυν τρέπου. 
 ΑΜΥΝΙΑΣ 

ὦ σχληρὲ δαῖμον, ὦ τύχαι, ,“ϑραυσάντυγες 
ἵππων ἐμῶν, ὦ Παλλὰς ὥς μ᾽ ἀπώλεσας. 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
τί δαί σε Τληπόλειιός ποτ᾽ εἴργασται χαχόν; 

ΑΜΥΝΙΑΣ 
μὴ σχῶπτέ μ᾽ ὦ τᾶν, ἀλλά μοι τὰ χρήματα 
τὸν υἱὸν ἀποδοῦναι χέλευσον ἅλαβεν, 
ἄλλως τε μέντοι καὶ καχῶς ττεπραγότι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ἮΝ τῇ Ἧ Α, Α 9. τὰ ποῖα ταῦτα χρήμαϑ᾽; 

ΑΜΥΝΙΑΣ 
ς , 
ἁδανείσατο. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
» ἄν Ὑ ἢ 3 “ ὌοΣ ᾿ »" 

χαχῶς ἂρ ὄντως εἶχες, ὡς γ᾽ ἐμοὶ δοχεῖς. 

ΑΜΥΝΙΑΣ 
[«ἱ ΝΑ ’ Ρ τοῖς ᾿Ὶ ι , 

ἕτσπους ἐλαύνων ἐξέπεσον νὴ τοὺς ϑεούς. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

,ὕ “- -Ό “ 3 3 ἢ , 

τί δῆτα ληρεῖς ὥσπερ ἀπο ὄνου χαταπεσών; 
ΑΜΥΝΙΑΣ 

- Ψ -» 

ληρῶ τὰ χρήματ᾽ ἀπολαβεῖν εἰ βούλομαι; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
3 » ὙΣΞ ΣΝ ὅτ , 2 Ψ ΟΝ ς ,ὔ 

οὐχ ἐσϑ ὅπως σὺ γ᾽ αὑτος υγιαΐίρνεις. 

ΑΜΥΝΙΑΣ 
΄ [2 

τί δαί; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

δ Ψ ’ [σ᾿ «- ’ὔ - 

τὸν ἐγχέφαλον ὥσττερ σεσεῖσϑαί μοι δοχεῖς. 

ΑΜΥΝΊΙΑΣ 
σὺ δὲ νὴ τὸν Ερμῆν τεροσχεχλήσεσϑαί γέ μοι, 

2 

εἰ μαποδώσεις τἀργύριον. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

χάτειπτέ γυν, 
΄ ΠΣ ΝΣ Νὴ Ψ ΑΝ ΚΝ , 

σιότερα νομίζεις χαινὸν ἀξδὶ τὸν “4 ὰ 
«“ [42 ς ΄ 2 ὉΧ Ἀ «“ 

ὕειν ὕδωρ ἑχάστοτ᾽, ἢ τὸν ἥλιον 
[4 , 5} ἈΝ “ ( Ὁ 4) ,ὔ 

ἕλχειν χάτωϑεν ταὐτὸ τοῦϑ' ὕδωρ πάλιν; 
ΑΜΥΝΙΑΣ 

2 5.2 ν» τ γν ᾿ 
οὐχ οἶδ᾽ ἔγωγ᾽ δπότερον, οὐδέ μοι μέλει. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
σπτῶς οὖν ἀ:τολαβεῖν τἀργύριον δίχαιος εἶ, 
εἰ μηδὲν οἶσϑα τῶν μετεώρων πραγμάτων; 

ΑΜΥΝΙΑΣ 
ΔΩ 29. ""- 2 , » ΄ 
ἀλλ᾽ εἰ σπανίζεις, τἀργυρίου μοι τὸν τόχον 
2 

ἀπόδοτε. 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
- Ε] 3 π 

τοῦτο δ᾽ ἔσϑ' ὃ τόχος τί ϑηρίον; 
ΑΜΥΝΙΑΣ 

3 κῶν 7). Ὁ ν - ᾿ τ 
τί δ᾽ ἀλλο γ᾽ ἢ χατὰ μῆνα χαὶ χαϑ' ἡμέραν 

ἡ ͵ ,ὕ 2 ΄ 2 , 

χιλέον τιλέον τἀργύριον ἀεὶ γίγνεται 
ὑπιορρέοντος τοῦ χρόνου; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
χαλῶς λέγεις. 

- ν , “ ᾿, 

τί δῆτα; τὴν ϑάλατταν ἔσϑ᾽ ὅτι τιλείονα 
΄, ΒᾺῚ - 

γυνὶ νομίζεις ἢ πρὸ τοῦ; 
ΑΜΥΝΙΑΣ 

,) 

μὰ 4 ἀλλ᾽ ἴσην. 
τὶ " ,ὔ Ύ, οὐ γὰρ δίχαιον σπιλείον᾽ εἶναι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
χῴτα τῶς 

«“ ᾿ Ἐ , 3 φὰ ΄ 
αὑτὴ μὲν ὦ χαχόδαιμον οὐδὲν γίγνεται 
ἐπιρρεόντων τῶν στοταμιῶν τελείων, σὺ δὲ 
-- Ξ - 3 ’, ΄ « ’ 

ζητεῖς ποιῆσαι τἀργύριον πλεῖον τὸ σόν; 
οὐχ ἀποδιώξει σαυτὸν ἀττὸ τῆς οἰχίας; 
φέρε μοι τὸ κέντρον. 

ΑΜΥΧΙΑΣ 
ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔῊΣ 
«“ , , 2 2η “ τ , 
υτταγξ. τί μέλλεις; οὐκ ἐλᾷς ὦ σαμφόρα; 

ΑΜΥΝΙΑΣ 
ἜΤ Ὁ) τὸ [4 ξυνν 5] ’, 

ταῦτ᾽ οὐχ υβρις δῆτ᾽ ἐστίν; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

»- κε ᾿ - ἄξεις; ἐπιαλῶ 
- ς } Ν 

χεγτῶν ὑπὸ τὸν πιρωχτόν σὲ τὸν σειραφύρον. 
, υ . ΚΣ" ΄ 

φεύγεις; ἔμελλον σ᾽ ἄρα κινήσειν ἐγὼ 
2 - - - - » ᾿ αὑτοῖς τροχοῖς τοῖς σοῖσι χαὶ ξυνωρίσιν. 

ΧΟΡΟΣ 
οἷον τὸ πραγμάτων ἐρᾶν φλαύρων" ὃ γὰρ 
“ν σ᾽ 25 Ἄλον ΝΣ 

γέρων οΟ ξξαρϑεις 
2 - ’ 

ἀποστερῆσαι βούλεται 
Ἁ , ω) ςς , 

τὰ χρήημαϑ ἀδανείσατο" 
- 2 (449 (Ὁ ΕῚ ΄, 

κουχ ἐσϑ' ὁπῶὼς οὐ τήμερον 

λήψεταί τι πρᾶγμ᾽, ὃ τοῦ- 

1808---1810---1311--1390 
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τον ποιήσει τὸν σοφιστὴν ἴσως, 
ἀνϑ᾽ ὧν τεανουργεῖν ἤρξατ᾽, ἐξαίφνης λαβεῖν χαχόν τι. 1810 
οἶμαι γὰρ αὐτὸν αὐτίχ᾽ εὑρήσειν ὅττερ 
πάλαι ποτ᾽ ἐζήτει, 
εἶναι τὸν υἱὸν δεινόν οἱ 
γνώμας ἐναντίας λέγειν 

τοῖσιν διχαίοις, ὥστε γι- 1318 

χᾶν ἅπαντας οἷσπερ ἂν 
ξυγγένηται, χἂν λέγῃ τταμττιόνηρ᾽. 
ἴσως δ᾽ ἴσως βουλήσεται χἄφωνον αὐτὸν εἶναι. 1390 
ὙΠΟΕ ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ἰοὺ ἰού. 
ὦ γείτονες χαὶ ξυγγενεῖς χαὶ δημόται, 
ἀμυνάϑετέ μοι τυτιτομένῳ πάσῃ τέχνῃ. 
οἴμοι καχοδαίμων τῆς χεφαλῆς καὶ τῆς γνάϑου. 
ὦ μιαρὲ τύπτεις τὸν στατέρα; 189ὅ 

ῬΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 
φήμ᾽ ὦ πάτερ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ὁρᾶϑ'᾽ ὁμολογοῦνϑ'᾽ ὅτε μὲ τύτττει. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 

καὶ μάλα. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ὠ μιαρὲ καὶ πατραλοῖα χαὶ τοιχωρύχε. 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 

54  ΣΑΟῚ - ᾿ ἡ. ἢ ΄ αὐϑίς με ταὐτὰ ταῦτα χαὶ τιλείω λέγε. 
3... 53)... ὯΔ᾽ Οἱ , ,ὴ 2 2 ΄ . ΄ 

ἀρ᾽ οἰσϑ' ὅτι χαίρω ττόλλ᾽ ἀχούων χαὶ χαχά; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔῊΣ 

ὦ λαχχόπρωχτε. 1330 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 

΄ “5 Ψ ΤΆ ς’ 

χιάττε ττολλοῖς τοῖς δόδοις. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

,: , , 

τὸν πατέρα τύπτεις; 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 

᾿ “- Ἁ , 

καἀποφανγῶ γὲ νὴ “ια 
«ς 2 , 2 

ὡς ἐν δίκῃ σ᾽ ἔτυπτον. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ὠ μιαρώτατε, 
- , » δὰ , ’ , χαὶ πῶς γένοιτ᾽ ἂν πατέρα τύπτειν ἐν δίχη; 
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ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 
ἔγωγ᾽ ἀποδείξω καί σε νικήσω λέγων. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
1386 τουτὶ σὺ νιχήσεις; 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 
πολύ γε χαὶ ῥᾳδίως. 

ἑλοῦ δ᾽ ὁπότερον τοῖν λόγοιν βούλει λέγειν. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ποίοιν λόγοιν; 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 

τὸν χρείττον᾽ ἢ τὸν ἥττονα. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔῊΣ 

ἐδιδαξάμην μέντοι σε νὴ “ἰ᾿ ὦ μέλε 
τοῖσιν διχαίοις ἀντιλέγειν, εἰ ταῦτά γε 

1310 μέλλεις ἀναττείσειν, ὡς δίχαιον χαὶ χαλὸν 

τὸν πατέρα τύπτεσϑ᾽ ἐστὶν ὑπὸ τῶν υἱέων. 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 

ἀλλ οἴομαι μέντοι σ᾽ ἀναπείσειν, ὥστε γε 
οὐδ᾽ αὐτὸς ἀχροασάμενος οὐδὲν ἀντερεῖς. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
χαὶ μὴν ὅ τι καὶ λέξεις ἀχοῦσαι βούλομαι. 

ΧΟΡΟΣ 
1845 σὸν ἔργον ὦ πρεσβῦτα φροντίζειν ὅπῃ 

τὸν ἄνδρα χρατήσεις, 
ὡς οὗτος, εἰ μή τῳ ᾽πεποίϑειν, οὐχ ἂν ἦν 
οὕτως ἀχόλαστος. 

ἀλλ ἔσϑ᾽ ὅτῳ ϑρασύνεται" δῆλόν γε τὰν- 
1850 ϑρώπου ᾽στὶ τὸ λῆμα. 

ἀλλ ἐξ ὅτου τὸ πρῶτον ἤρξαϑ'᾽ ἡ μάχη γενέσϑαι, 
χρὴ δὴ λέγειν πρὸς τὸν χορόν᾽ πάντως δὲ τοῦτο δράσεις. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
χαὶ μὴν ὅϑεν γε πρῶτον ἠρξάμεσϑα λοιδορεῖσϑαι 
ἐγὼ φράσω" ᾽πειδὴ γὰρ εἱστιώμεϑ'᾽, ὥσπερ ἴστε, 

1850 σερῶτον μὲν αὐτὸν τὴν λύραν λαβόντ᾽ ἐγὼ ᾿χέλευσα 
ἀσαι Σιμωνίδου μέλος, τὸν Κρῖον ὡς ἐπέχϑη. 

ὃ δ᾽ εὐθέως ἀρχαῖον εἶν᾽ ἔφασχε τὸ χιϑαρίζειν 
ἄδειν τὲ πίνονϑ᾽ ὡσπερεὶ χάχρυς γυναῖχ᾽ ἀλοῦσαν. 

1940 ---Ἰ802 -- 139] ---1398 
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ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 
) ΩΝ “ , " - Ἃ ΄ ΄ ᾿ - 

οὐ γὰρ τότ᾽ εὐϑὺς χρῆν σ᾽ ἀράττεσϑαί τε χαὶ πατεῖσϑαι. 
7} «ς , - 

ᾷδειν χελεύονϑ᾽ ὡσπερεὶ τέττιγας ἑστιῶντα; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

τοιαῦτα μέντοι χαὶ τότ᾽ ἔλεγεν ἔνδον οἵάπερ νῦν, 
χαὶ τὸν Σιμωνίδην ἔφασχ᾽ εἶναι χαχὺν ττοιητήν. 

ἢ ῚἌ “ 2 , Ν - 

κἀγὼ μόλις μὲν ἀλλ᾽ ὅμως ἠνεσχόμην τὸ ττρῶτον" 
ἔπειτα δ᾽ ἐχέλευσ᾽ αὐτὸν ἀλλὰ “μυρρίνην λαβόντα 
τῶν Αἰσχύλ, ου λέξαι τί μοι" χκᾷϑ' οὗτος εὐθὺς εἶπεν" 

ἐγὼ γὰρ Αἰσχύλον νομίζω πρῶτον ἐν ποιηταῖς, 
΄, , 3) ΄ ΄, ΄, 

ιτνόφου ττλέων ἀξύστατον στόμφραχα χρημνοποιόν. 
2 - - , , Ἁ , - 

χἀνταῦϑα πῶς οἴεσϑέ μου τὴν καρδίαν ὀρεχϑεῖν; 
«“ κι κ κ ν »" κ ΠῚ ΑΝ ἃ ΄ 

ὅμως δὲ τὸν ϑυμὸν δαχὼν ἔφην, σὺ δ᾽ ἀλλὰ τούτων 
, - ᾿ «“ 7 - 

λέξον τι τῶν νεωτέρων, ἅττ᾽ ἐστὶ τὰ σοφὰ ταῦτα. 
. 2 2 " 2}. 5. ᾽ὔ (Ὁ ΤΩ) Ψ ς 22" 
ὃ δ᾽ εὐθὺς σ᾽ Εὐριπίδου δῆσίν τιν᾽, ὡς ἐβίνει 
ἁδελφὸς ὠλεξίχαχε τὴν ὁμομητρίαν ἀδελφή ἁδελφὸς ὠλεξίχαχε τὴν ὁμομητρίαν ἀδελφήν. 

ΣΈΣΣΩΣΡῚ) ΞΑΡΟΥ; Δ.) 3.15 δὲ ἀλλ, ὙΥΗ ἡϑὺ 3. , 
χάτ᾽ οὐχέτ᾽ ἐξηνεσχόμην, ἀλλ΄ εὐϑὺς ἐξαράττω 

ἐς Ε5 2 Ξ- “ - Σ ΄, 

πολλοῖς χαχοῖς χᾳσχροῖσι" χᾷτ᾽ ἐντεῦϑεν, οἷον εἰχός, 
ΒΥ ᾿ 2} 2 ν 7 Ὁ 329 τς 2 ν 

ἔπος πρὸς ἕπος ἠρειδόμεσϑ'᾽ εἰϑ' οὗτος ἑπαναπηδᾷ, 
ὙΠ σΡι ἃ ΄ , ᾿ ; 

χἄπειτ᾽ ἔφλα μὲ χἀσπόδει χἄπνιγε χἀπέτριβεν. 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 

" γ “ 2 2 , 2 ᾿Ξ 
οὔχουν δικαίως, ὅστις οὐχ Εὐριπίδην ἐπαινεῖς 
σοφώτατον; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
7 ΄ 2 “ὦ Ἢ] , 

σοφώτατόν γ᾽ ἐχεῖνον" ὦ τέ σ᾽ εἴπω; 
3ὴ.2 ἘΣ 5 ΄ 
ἀλλ αὐϑις αὐ τυπήσομαι. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 
ν ᾿ ,) 2 ,ὔ 2. »»} 

γὴ τὸν 4 ἕν δίχῃ γ᾽ ἂν. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ΕΊΣ - , “ 6) , , 2. γ»», 
χαὶ πῶς δικαίως; ὅστις ὠναίσχυντέ σ᾽ ἐξέϑρειψα, 
αἰσϑανόμενός σου πάντα τραυλίζοντος, ὃ τι νοοίης. 

εἰ μέν γε βροῦν εἴποις, ἐγὼ γνοὺς ἂν πιεῖν ἐπέσχον" 
μαμμᾶν δ᾽ ἂν αἰτήσαντος ἡχόν σοι φέρων ἂν ἄρτον" 
χαχχᾶν δ᾽ ἂν οὐχ ἔφϑης φράσας, χἀγὼ λαβὼν ϑύραζε 
2 , δ) ΒῚ , Ν 2 - ΄ 

ἐξέφερον ἂν χαὶ προὐσχόμην σε σὺ δ᾽ ἐμὲ νῦν ἀπάγχων 
βοῶντα χαὶ χεχραγόϑ᾽ ὅτι 
᾿ Τρμῖη»; οὐχ ἔτλης 
ξω ᾿ξενεγχεῖν ὦ μιαρὲ 
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ϑύραζέ μ᾽, ἀλλὰ πνιγόμενος 
αὐτοῦ ᾽ποίησα χαχχᾶν. 

ΧΟΡΟΣ 
οἶμαί γε τῶν νεωτέρων τὰς καρδίας 

σηδᾶν ὃ τι λέξει. 
εἶ γὰρ τοιαῦτά γ᾽ οὗτος ἐξειργασμένος 
λαλῶν ἀναπείσει, 

τὸ δέριια τῶν γεραιτέρων λάβοιμεν ἂν 
ἀλλ οὐδ᾽ ἐρεβίνϑου. 
σὸν ἔργον ὦ χαινῶν ἐπῶν χινητὰ χαὶ μοχλευτὰ 
πειϑώ τινα ζητεῖν, ὅπως δόξεις λέγειν δίχαια. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 
ὡς ἡδὺ χαινοῖς πράγμασιν χαὶ δεξιοῖς ὁμιλεῖν, 
χαὶ τῶν χαϑεστώτων νόμων ὑπερφρονεῖν δύνασϑαι. 
ἐγὼ γὰρ ὅτε μὲν ἱππικῇ τὸν νοῦν μόνῃ προσεῖχον, 
οὐδ᾽ ἂν τρί᾽ εἰπεῖν ῥήμαϑ' οἷός τ᾽ ἢ πρὶν ἐξαμαρτεῖν" 
γυνὶ δ᾽ Ἣν μ᾽ οὑτοσὶ τούτων ἔπαυσεν αὐτός, 

γνώμαις δὲ λεπταῖς καὶ λόγοις ξύνειμι χαὶ μερίμναις, 
οἶμαι διδάξειν ὡς δίχαιον τὸν σπτατέρα χολάζειν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔῊΣ 
ἵππευε τοίνυν νὴ 4), ὡς ἔμοιγε χρεῖττόν ἔστιν 
ἵππων τρέφειν τέϑριττπον ἢ τυπτόμενον ἐπιτριβῆναι. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 
ἐχεῖσε δ᾽ ὅϑεν ἀπέσχισάς μὲ τοῦ λόγου μέτειμι, 
χαὶ πρῶτ᾽ ἐρήσομαί σὲ τουτί" παῖδά μ᾽ ὄντ᾽ ἔτυπτες; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
, , 2 2 - ν "7 
ἔγωγέ σ᾽ εὐνοῶν γε καὶ κηδόμενος. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 
εἰπὲ δή μοι, 

οὐ χἀμέ σοι δίχαιόν ἐστιν εὐνοεῖν ὁμοίως 
τύπτοντ᾽, ἐπειδήττερ τόδ᾽ ἐστὶν εὐνοεῖν τὸ τύπτειν; 
σῶς γὰρ τὸ σὸν μὲν σῶμα χρὴ τιληγῶν ἀϑῷον εἶναι, 
τοὐμὸν δὲ μή; χαὶ μὴν ἔφυν ἐλεύϑερός γε χαγώ. 
χλάουσι παῖδες, ττατέρα δ᾽ οὐ χλάειν δοχεῖς; . -. 

φήσεις νομίζεσϑαι σὺ παιδὸς τοῦτο τοὔργον εἶναι" 
ἐγὼ δέ γ᾽ ἀντείποιμ᾽ ἂν ὡς δὶς τταῖδες οἱ γέροντες, 
εἰχός τε μᾶλλον τοὺς γέροντας ἢ νέους τι χλάειν, 
ὅσῳπερ ἐξαμαρτάνειν ἧττον δίχαιον αὐτούς. 



“τὰ νον ὗν ΩΣ 

᾿ 
ΝΕΦΕΛΑΙ τῦ0 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
27.532 Ξὸ » , χ , ᾿ ΄, 
ἀλλ οὐδαμοῦ νομίζεται τὸν ττατέρα τοῦτο πάσχειν. 1450 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 
2 -  ΕΛῚ ς ἊΝ ΄ ν Ἀ Ἁ - 

οὔχουν ἀνὴρ ὃ τὸν νόμον ϑεὶς τουτονὶ τὸ πρῶτον 
«“ “3. αν , " Ἷ 72 

ὥσττερ σὺ χἀγώ, χαὶ λέγων ἔπειϑε τοὺς παλαιούς; 
Ξε , Ἐν ΡΣ 2 3 ᾿ 
ἧττον τί δῆτ᾽ ἔξεστι χἀμοὶ χαινὸν αὖ τὸ λοιπὸν 
ϑεῖναι νόμον τοῖς υἱέσιν, τοὺς πατέρας ἀντιτύτετειν; 
“ “ ν , ν ΄, - 

οσας δὲ ττληγὰς εἴχομεν πρὶν τὸν νόμον τεϑῆναι, 1428 
ἀφίεμεν, καὶ δίδοιιεν αὐτοῖς προῖχα συγχεχόφϑαι. 

΄ ν 3 “ η η λ , , 

σχέιναι δὲ τοὺς ἀλέχτορας χαὶ τἄλλα τὰ βοτὰ ταυτί, 
«ς Ά ΄, ΄ ,ὔ , ΄ 

ὡς τοὺς πατέρας ἀμύνεται" χαίτοι τέ διαφέρουσιν 
- Ξ Ὶ 7 ,ΨἊ. ἐἢ ᾿ 2 2 ΄ 

ἡμῶν ἐχεῖνοι, πλήν γ᾽ ὅτε ψηφίσματ᾽ οὐ γράφουσιν; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

’, - 2 2 Υ δ 2 ΄ “ ᾿Ξ 

τι δῆτ ᾽ ἐχειδὴ τους ἀλεχτρυόνας ἀπάαντα μιμιεῖ, 1450 
Ἂ 2 ’ " ν- ΄ 2 ν ,ὴ ΄, 

οὐκ ἐσϑίεις καὶ τὴν χόπρον χαττὶ ξύλου χαϑεύδεις; 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 

2 Ἂ ΒΥ - 2 , 2. 42 »Ὰ ἘΠ ΄ , 
οὐ ταυτὸν ὦ τᾶν ἑστίν, οὐδ ἂν Σωχράτει δοχοίη. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
Ν - χ ͵ Ψ 2 κ , ΄, 32 ἣν ΄ 

σιρὸς ταῦτα μὴ τύτυτ᾽" εἰ δὲ μή, σαυτόν ττοτ᾽ αἰτιάσει. 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ απο: 

καὶ πῶς; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

2 αὶ " ᾿" ΄ ΄ ᾿ ΣΕΡῚ δ - 
ἐπεὶ σὲ μὲν δίχαιός εἰμ᾽ ἐγὼ κολάζειν, 

Ἁ 2 ᾽Χ , , Ν , 

σὺ δ᾽, ἣν γένηταί σοι, τὸν υἱόν. 1430 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 

Ρλ) δὲ ᾿ ᾿ ἜΓΣΕῚ ἣν δὲ μὴ γένηται, 
ΣΝ ΘΙ ΣΟΥ ΟΣ ΕΟ ΠΕΑΟΣ ματὴν ἕμοιὶ χεχλαυσέεται, συ δ΄ ἐγχανὼν τεϑνηξεις. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
2 ᾿ " Ξ᾽ {΄η ν τ ΑΥ᾽ , τ ἐμοὶ μὲν ὠνδρες ἥλιχες δοχεῖ λέγειν δίχαια 

͵ - Ξ ΄ : -- χᾶμοιγε συγχωρεῖν δοχεῖ τούτοισι τἀπιειχῆ. 
χλάειν γὰρ ἡμᾶς εἶχός ἐστ᾽, ἣν μὴ δίχαια δρῶμεν. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 
, Ψ 2 ΄, , ΄ 

σχέψαι δὲ χατέραν ἔτι γνώμην. 1410 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

᾿] , Ν Ἢ - 

απὸ γὰρ ὁλοῦμαι. 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 

(ν ᾿" 2 2 2 " Ἀ Ύ. ω " [1] - ’ 

καὶ μὴν ἰσως γ᾽ οὐχ ἀχϑέσει “ταϑὼν ἃ νῦν πέπονϑας. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

τε δή δέδ [εν ΣῚ ,ὔ 3233 ’ 2 ΄, 

πῶς δὴ; δίδαξον γὰρ τί μ' ἔκ τούτων ἑπωωφελήσεις. 
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ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 
τὴν μητέρ᾽ ὥσπερ χαὶ σὲ τυπτήσω. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ ; μ 
, " ᾿ 

᾿ τί φής, τέ φὴς σύ; 
-" Ε] -- ’ 

τοῦϑ'᾽ ἕτερον αὖ μεῖζον χαχόν. 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔῊΣ 

, γὼ 3 ὍΝ ΡΒ} " [φ 

τί δῆτ᾽ ἂν ἣν τὸν ἥττω 
, ,’ ΄ 

ἔχων σε νιχήσω λέγων 
τὸ Ἂ , , 

τὴν μητέρ᾽ ὡς τύπτειν χρεών; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

΄, ΝῊ  . Ὁ ἝΝ - 

τί δ᾽ ἀλλο γ᾽ ἢ, ταῦτ᾽ ἣν ποιῆς, 
2 , ’ 

οὐδέν σε χωλύσει σεαυ- 
τὸν ἐμβαλεῖν ἐς τὸ βάραϑρον 
μετὰ Σωχράτους 

[4 

χαὶ τὸν λόγον τὸν ἥττω. 
Ἀ Ψ ΠΠΣ ὦ μὰ 3 "ὴ , ω0᾽} , 

ταυτὶ δι᾿ ὑμᾶς ὦ νεφέλαι πέπονϑ' ἐγώ, 
ἰ τῇ - 2 Ὶ “ Β] 

ὑμῖν ἀναϑεὶς ἅπαντα τἀμὰ πράγματα. 

ΧΟΡῸΣ 
αὐτὸς μὲν οὖν σαυτῷ σὺ τούτων αἴτιος. 

, Ἁ ᾽ὔ 

στρέψας σεαυτὸν ἐς ττονηρὰ πράγματα. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

, - » 2 γ 5 Ἷ 

τί δῆτα ταῦτ᾽ οὐ μοι τότ᾽ ἡγορεύετξε, 
3ὴ.Ν2 ») 2 ν» ᾿ , 3,.Ὁ , ἀλλ᾽ ἀνδρ᾽ ἀγροιχον χαὶ γέροντ ἑπῃρετε; 

ΧΟΡῸΣ 
ΟΡ - “ῶϑ ξ΄ ἢ γ ὦ 7. ὉᾺ 
ἡμεῖς ποιοῦμεν ταῦϑ' ἑχάστοϑ' ντιν ἂν 

- -" [2 ’ 

γνῶμεν στονηριῶν ὄντ᾽ ἐραστὴν πραγμάτων, 
[4 ᾽Ὰ ΜΝ , 

ἕως ἂν αὐτὸν ἐμβάλωμεν ἐς χαχόν, 
[4 Α - Ἷ 

ὅπως ἂν εἰδῇ τοὺς ϑεοὺς δεδοιχέναι. 

ΣΤΡΕΨΊΛΔΗΣ 
γ ΄ ΟλΥ ΣΟΥ , , , ὦμοι σεονηρά γ᾽ ὦ νεφέλαι, δίχαια δέ. 

2 ’ - ΄ : ΝΕ. , 

οὐ γάρ μ΄ ἐχρὴν τὰ χρήμαϑ' ἁδανεισάμην 
᾽ πὰ - - “ 3 , 
ἀποστερεῖν. νῦν οὖν ὅπως ὦ φίλτατε 
τὸν Χαιρεφῶντα τὸν μιαρὸν χαὶ Σωχράτη 
2 }λ ῬρῚΣ ων τ ΕΑ Ὴ Υκ , ἀπολεῖς μετελϑὼν ὡν σὲ χὰἂμ᾽ ξξηπάτων. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 
2 ᾿] 2 ᾽Ὰ ᾿] ’ 

ἀλλ οὐχ ἂν ἀδιχήσαιμι τοὺς διδασχάλους. 

ΣΤΡΕΥΙΑΔΗΣ 
ναὶ ναὶ χαταιδέσϑητι πατρῷον “ία. 



ΝΕΦΕΛΑΙ 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 
2 ΄ ᾿ - Ξ ς 2 - Ἅ. ἰδού γε Δία πατρῷον" ὡς ἀρχαῖος εἰ. 

Ἂ ΄ , 

Ζεὺς γάρ τις ἔστιν; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ἔστιν. 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 

Ξ 2 Ν᾿ 27 

οὐχ ἔστ᾽ οὔχ, 
- Ὶ ΄ νς ,2) η ΄, 

δῖνος βασιλεύει τὸν 4έ᾽ ἐξεληλαχώς. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

Ἄ 95 ὴ 7ὴ 2 ΡΟ ἘΞ) : -- } » ΣὙ2 

οὐχ δξεδληλαχ, ἄλν ἔγω τοῦυῦ ῳομὴν 

διὰ τουτουὶ τὸν δῖνον. οἴμοι δείλαιος. 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 

ἐνταῦϑα σαυτῷ παραφρόύγει χαὶ φληνάφ 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

΄, ς ΄, , 

οἴμοι τταρανοίας᾽ ὡς ἐμαινόμην ἄρα, 
Ὁ 3 , 

τ᾽ ἐξ ἔβαλλον τοὺς ϑεοὺς διὰ Σωχράτη. 
ἄλλ ὦ φίλ Ἑρμῆ μηδαμῶς ϑύμαινέ μοι 

, » ΔΥ53) , 3ηὴ ’, 2’ μηδέ μ᾽ ἐπιτρίψῃς, ἀλλὰ συγγνώμην ἔχε 
ἐμοῦ σπταρανοήσαντος ἀδολεσχίᾳ" 

, (ον ἡ 59 ἢ Ζ , 2 »" χαί μοι γενοῦ ξύμβουλος, εἴτ᾽ αὐτοὺς γραφὴν 

5. δα 
δέει 

α. 

΄ ΄ ΄“ πῆς 

διωχάϑω γραινάμενος εἴϑ᾽ ὁ τι σοι δοχεῖ. 
5) -" κα 2 -" ν - 

ὀρϑῶς παραινεῖς οὐχ ἐῶν διχορραφεῖν, 
5.239 Ὁ , 2 ΄ ᾿ ͵ 
ἀλλ ὡς τάχιστ᾽ ἐμπιιμττράναι τὴν οἰχίαν 

- 2. ἡ - Ἄν" Ν ταλι νϑν ὙΔΡΡ τ , 
τῶν ἀδολεσχῶν. δεῦρο δεῦρ᾽ ὦ Ξανϑία, 
χλίμαχα λαβὼν ἔξελϑε χαὶ σμινύην φέρων, 

γ ΚΕ ΤΗΝ ΩΔΛΔ ὉΠ λ 5 , 
χκάσεειν ἑσπιαναβὰς ἐττὶ τὸ φροντιστήριον 

, ΄ ΄ 2 2 “- 

τὸ τέγος χατάσχατττ᾽,, εἰ φιλεῖς 
ὟΝ 2 ὧ 7 ὴ Ι ᾿ 

ἕως ἂν αὐτοῖς ἐμβάλῃς τὴν οἰχίαν" 
5) ᾿ ᾿" “522 ΄ Ἕ ΄, 

ἐμοὶ δὲ δᾷδ᾽ ἐνεγχάτω τις ἡμμένην, 
2 ΄ Ρ. 3 - , ν - ν,ὕ 

χαγώ τιν᾽ αὐτῶν τήμερον δοῦναι δίχην- 
1) ὰ τ ὦν.5 α ὁ 23. -.-ὔ 

ἐμοὶ ποιήσω, χεὶ σφόδρ᾽ εἴσ᾽ ἀλαζόνες. 
ΜΑΘΗΤῊΣ ἡ 

ἌΝ 5. ἢ 

ἰοὺ ἰού. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

" ΕΣ 53. ν οὐ “ " ΄ 

σὸν ἔργον ὠ δὰς ἱέναι ττολλὴν φλόγα. 
ΜΑΘΗΤΗΣ 

ΡΟ ς ᾿ - 
ἀνϑρωστὲ τί ποιεῖς; 

ὅτε καὶ σὲ χυτρεοῦν ὄντα ϑεὸν ἡγησάμην. 
Αγιϑιορ]ιανὶς υοἱ. 1. 

τὸν δεσπότην, 

1 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
ὃ τι ποιῶ; τέ δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ 

διαλεπτολογοῦμαι ταῖς δοχοῖς τῆς οἰχίας; 
ΜΑΘΗΤΗΣ Β 

οἴμοι τίς ἡμῶν πυρπολεῖ τὴν οἰχίαν; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

ἐχεῖνος οὗπερ ϑοἰμάτιον εἰλήφατε. 
ΜΑΘΗΤΗΣ Γ ππρ.» ὑδ. 

2 Ξ- 2 - 

ἀπολεῖς ἀπολεῖς. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
Ὁ δ τὰν , ᾿ ’ 

τοῦτ᾽ αὐτὸ γὰρ χαὶ βούλομαι, 
ἣν ἡ σμινύ ἡ προδῷ τὰς ἐλπίδ ἣν ἡ σμινύη μοι μὴ τιροδῷ τὰς ἐλπίδας, 
Ὁν 2 νὴ ΄, ΄ - Ὡ ΄, 

ἢ ᾿γὼ πρότερόν πως ἐχτραχηλισϑῶ πεσών. 
ΣΩΚΡΆΤΗΣ 

Ὡ , Ξ ς “- , 
οὗτος τί ποιεῖς ἐτεὸν οὑπὶ τοῦ τέγους; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 
“- ᾿ - ΄“η 

ἀεροβατῶ χαὶ περιφρονῶ τὸν ἥλιον. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

’, ᾽"" 2 ’ 

οἴμοι τάλας δείλαιος ἀποπνιγήσομαι. 
ΧΑΙΡΕΦΩΝ 

2 μι Χ , Ἁ 

ἐγὼ δὲ χαχοδαίμων γε χαταχαυϑήσομαι. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ 

᾿ Ν Ἁ ν ς᾿ ,"-“ 

τί γὰρ παϑόντες τοὺς ϑεοὺς υβρίζετε, 
χαὶ τὔο σελγ ἐσ) ἴσϑ χο ξὶ δ. χαὶ τῆς σελήνης ἑσχοπεῖσϑε τὰς ἕδρας; 

ΧΟΡΟΣ 
’ , - - “ 

δίωχε βάλλε παῖε, πολλῶν οὐνεχα, 
, ΒῚ Χ " ς ΄ 

μάλιστα δ᾽ εἰδὼς τοὺς ϑεοὺς ὡς ἡδίχουν. 
ς - 2 », , Ἂ ᾿ ΄ , 3 

τόι0 ἡγεῖσϑ' ἔξω" χεχόρευται γὰρ μετρίως τὸ γε τήμερον εἰναι. 



ΣΦΗΚΕΣ 

ΣΦΙ: 

ΤᾺ ΤΘΥ ἈΡΑΜΑΓΚΟΣ ΠΡΟΌΣΟΤΓΑ 

Ἂν: ν »Ὴ ΝῊ 

ΣΣΙΒΣΒῊ οἰχέται Φιλοχλέωνος ἸΓΟΤΑῈΙΣ 
ΞΑΝΘΙΑΣ [ ΚΥῺΝ 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΟΝ ΑΡΤΟΠΟΩΛΙΣ 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ 
ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΣΦΗΚΩΝ 

ΣΩΣΙΑΣ 

Οὗτος τί πάσχεις ὦ χαχόδαιμον Ξανϑία; 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

ν ͵ ςΥ ,ὔ 

φυλαχὴν χαταλύειν γυχτερινὴν διδάσχομαι. 

ΣΩΣΙΑ͂Σ 

χαχὸν ἄρα ταῖς πλευραῖς τι πρώφειλες μέγα. 
ἀρ᾽ οἶσθά γ᾽ οἷον χνώδαλον φυλάττομεν; 

ΞΑΝΘΙᾺΣ 
Ξ.9) 32,432 23 “- , 2 ΄ 

οἱδ᾽, ἀλλ ἐπιϑυμῶ σμιχρὺὸν ἀττομερμηρίσαι. 
ΣΩΣΙΑΣ 

2 ν Ρ] ἘΣ ΄ ") ᾿ 2 - Φ 9 - 

σὺ δ᾽ οὖν παρακινδύνευ᾽, ἐπεὶ χκαὐτοῦ γ᾽ ἐμοῦ 
-- ΄ ω - Ὶ ΄, 

κατὰ τοῖν χόραιν ἤδη τι χαταχεῖται γλυχύ. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

17 ᾽ ΕΞ ΕῚ Ἀ ν΄. ΤΡ “ας 

ἀλλ ἡ παραφρονεῖς ἑτεὸν ἢ χορυβαντιᾷς; 
ΣΏΣΙΑΣ 

32 η,)ι,)ἱθω 5 , , 

οὐκ ἀλλ᾽ ὕπνος μ᾽ ἔχει τις ἐκ Σαβαζίου. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

9. κ - 

τὸν αὐτὸν ἀρ᾽ ἐμοὶ βουχολεῖς Σαβάζιον. 
κἀμοὶ γὰρ ἀρτίως ἐπεστρατεύσατο 
Μηῆδός τις ἐπὶ τὰ βλέφαρα νυσταχτὴς ὕπνος" ͵ Ν ! 

ΝΥ) " 59. 2 ΄ 

καὶ δῆτ᾽ ὄναρ ϑαυμαστὸν εἶδον ἀρτίως. 
ΣΩΣΙΑΣ 

. δι. 5 Ὧν τ . , 
χἀγωγ᾽ ἀληϑῶς οἷον οὐδεττώττοτε. 
ἊΣ ᾿) , 

ἀτὰρ σὺ λέξον πρότερος. 
115: 
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ΞΑΝΘΊΑΣ 
297 ΒΡ] Ἁ 

ἐδόχουν ἀετὸν 
᾿ " 2 ν ΄ ΄ 

χαταπτόμεγνον ἐς τὴν ἀγορὰν μέγαν ττάνυ 
’, - "ἡ “- ΒΡ] ᾿ 

ἀναρτπάσαντα τοῖς ὀνυξιν ἀσπίδα 
, , 2 . ) γ 

φέρειν ἐπιίχαλκον ἀνεχὰς ἐς τὸν οὐρανόν, 
, ,ὔ 3 ᾿ξς ᾿».ι 

χἄπειτα ταύτην ἀποβαλεῖν Κλεώνυμον. 
ΣΩΣΙΑΣ 

οὐδὲν ἄρα γρίφου διαφέρει Κλεώνυμος. 
ΞΑΝΘΙᾺΣ 

πῶς δή; 
ΣΩΣΙΑΣ 

προερεῖ τις τοῖσι συμπόταις, λέγων 
« - Ρ] 2 , Ὶ 2 2 -" 

ὅτι ταυτὸν ἐν γῇ τ᾽ ἀπέβαλεν χὰν οὐρανῷ 
- 7 , » ε ᾽ν 

χὰν τῇ ϑαλάττῃ ϑηρίον τὴν ἀσπίδα. 
ἘΑΝΘΙΑΣ 

οἴπιοι τί δῆτά μοι χαχὸν γενήσεται 
ὙΠ ΟΝ Δ οΨ 

ἰδόντι τοιοῦτ᾽ ἐνύπνιον; 
ΣΏΣΙΑΣ 

. μὴ φροντίσῃς. 
2 Ἂ " »} } 2 Ν ἂν δ, { ᾿ ’, 

οὐδὲν γὰρ ἔσται δεινὸν οὐ μὰ τοὺς ϑεούς. 
ΞΑΝΘΙᾺΣ 

΄ , » 3 ΒΡ τ 2 » «“ 
δεινόν γέ τοῦστ᾽ ἀνϑρωπος ἀποβαλὼν ὅπλα. 
2 ν ; ν 5, ἫΚ 
ἀτὰρ σὺ τὸ σὸν αὐ λέξον. 

243 32 ᾿ , 

ἀλλ ἐστὶν μέγα. 
ἐστι τοῦ σχάφους ὅλου. 

ΑΝΘΙΑΣ 
, 2 » ’ - , 

λέγε νυν ἀνύσας τι τὴν τρόπιν τοῦ πράγματος. 
ΣΩΣΙΑΣ 

ϑίαι τὰν αὶ - “ - Ἀ 

ἔδοξέ μοι τιερὶ πρῶτον ὕπνον ἕν τῇ πυχνὶ 
ἌΕΕΝΙΣ , ἡ ΘΝ ἐχχλησιάζειν πρόβατα συγχαϑήμιενα, 

᾽, ᾿ ’ 

βαχτηρίας ἔχοντα χαὶ τριβώνια" 
, , - ’ 2 ’, 

χἄπειτα τούτοις τοῖσι τιροβάτοις μοὐδόχει 

δημηγορεῖν φάλαινα ττανδοχεύτρια, 
» Ἃ .. ;ΦΙ) 

ἔχουσα φωνὴν ἑμητεπρημένην ὑός. 
᾿ ΞΑΝΘΙᾺΣ 

αἰβοῖ. 

,» »» τί ἔστι; 
ΞΑΝΘΙᾺΣ 
- - Ἁ ᾿ 

σγαῦε παῦε, μὴ λέγε" 
ΡῈ ; γ , ’ ἢ 

ὄζει χάχιστον τοὐνύπνιον βύρσης σαπρᾶς. 

! 

; 

᾿ 



ΣΦΗΉΚΕΣ 

ΣΩΏΣΙΑΣ 
“ΩΣ ε . , Ὁ 5 ΄ 

εἰϑ' ἡ μιαρὰ φάλαιν᾽ ἔχουσα τρυτάνην 

ἵστη βόειον δημόν. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 
οἴμιοι δείλαιος" 

Ἀ -»" ς - η ν , 

τὸν δῆμον ἡμῶν βούλεται διιστάναι. 
ΣΩΣΙΑΣ 

2 , , ΄ ΟΣ - Ὶ ΄ 

ἐδόχει δέ μοι Θέωρος αὐτῆς τιλησίον 
χαμαὶ χαϑῆσϑαι τὴν χεφαλὴν χόραχος ἔχων. 

εἶτ᾽ “λχιβιάδης εἶ "λίσας" ἐν “λχιβιάδης εἶπε πρός με τραυλίσας 
ς - , ηῚ ᾿ ν “5 , 

ὁλᾷς; Θέωλος τὴν χεφαλὴν χόλαχος ἔχει. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

2 - ἈΚ ΎΩΣ Σ ΣΣ Ω ΄ , 

ὀρϑῶς γε τοῦτ᾽ Πλχιβιάδης ἐτραύλισεν. 
ΣΏΣΙΑΣ 

᾿ 2. ἀϑτ τα } 9) “ ς , , ΖΞ 

οὔχουν ἐχεῖν ἀλλόχοτον, ὃ Θέωρος χόραξ 
Ὥ 

γιγνόμενος; 
ΞΑΝΘΙᾺΣ 

[44 2 ΦΥΛΞ  5. 

γχιστ᾽, αλλ ἀριστον. 
ΣΩΣΙΑΣ 

πῶς; 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

“ 

ὅπως; 
Υ̓ ,9. ὃν τὰς Ρ} : ς θο) 3. , Ξ 2 285 ’ Ἂ [, ς 

ἀνϑρωττος ὧν εἰτ᾽ ἐγένετ ἐξαίφνης χόραξ 
» Ἔ: ἘΠΩΡΕ ΘῈ, “ 

οὔχουν ἐναργὲς τοῦτο συμιβαλεῖν, ὅτι 
Ξ᾿ ᾿ ε - ΄, , 

ἀρϑεὶς ἀφ᾽ ἡμῶν ἐς χύραχας οἰχήσεται; 
ΣΩΣΙΑΣ 

Ξ3᾽ 2 ᾿ 5) 5.2Ἃὲὴ᾽ 1. Ν , 
εἶτ᾽ οὐχ ἐγὼ δοὺς δύ᾽ ὀβολὼ μισϑώσομαι 

“ Ἄς “ -" 2 ᾽, 

οὕτω σ᾽ ὑποχρινόμενον σοφῶς ὀνείρατα; 
ΞΑΝΘΙᾺΣ 

φέρε νυν χατείπω τοῖς ϑεαταῖς τὸν λόγον, 
,» λ. 2 5» { . ἤν Ὁ ᾿ν ’, "] «, ᾿, 

ὀλίγ᾽ ἀτϑ᾽ ὑπειπὼν σπιρότερον αὐτοῖσιν ταδί, 
ν - .- -" - Ϊ,ὦ) , μηδὲν σταρ᾽ ἡμῶν τιροσδοχᾶν λίαν μέγα, 

μηδ᾽ αὐ γέλωτα Μεγαρόϑεν κεχλεμμένον. 
ς πὶ ᾿ 2 , ᾿] » ΄ » ἈΦ , 

ἡμῖν γὰρ οὐχ ἔστ᾽ οὔτε χάρυ᾽ ἔχ φορμίδος 

δούλω διαρριπτοῦντε τοῖς ϑεωμένοις, 
ἐ ἌΡ ξ. -" ν νὰ τις ΞΘῚ - ’ 

οὔϑ' Ἡραχλῆς τὸ δεῖχινον ἐξαππατώμενος, 
2.2 Θ , 2 ᾿ 

οὐδ᾽ αὖὐϑις ἐνασελγαινόμενος Πὺριπίδης" 

οὐδ᾽ εἰ Κλέων γ᾽ ἔλαμιψε τῆς τύχης χάριν ἁλξῶν γΥ ᾿ ψ 5 τύχης χάριν, 
3 ν τιν » , 

αὐϑις τὸν αὐτὸν ἄνδρα μυττωτεύσομεν. 
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ΑΡΙΣΤΟΦΆΑΝΟΥΣ 
γλ} 2 ς - . τῆ ὃ ΄ 5 ο 

ἀλλ ἔστιν ἡμῖν λογίδιον γνώμην ἔχον, 
- " - 3 , 

ὑμῶν μὲν αὐτῶν οὐχὶ δεξιώτερον, 
χωμῳδίας δὲ φορτιχῆς σοφώτερον. 
ἔστιν γὰρ ἡμιῖῖν δεσπότης ἐχεινοσὶ 
ἄνω καϑεύδων, ὃ μέγας, οὑτοὶ τοῦ τέγους. 
οὗτος φυλάττειν τὸν ττατέρ᾽ ἐπέταξε νῷν, 
ἔνδον χαϑείρξας, ἵνα ϑύραζε μὴ ᾿ξίῃ. 
νόσον γὰρ ὃ πατὴρ ἀλλόχοτον αὐτοῦ νοσεῖ, 
ει ὑὸδ Ρ} ἷ, , Ψ δ δ᾽ ΡῚῚ ἕξ λ 

ἣν οὐδ᾽ ἂν εἷς γνοίη ποτ΄ οὐδ ἂν ξυμβαλοι, 
ὦ - ΄ - ἥν. Ἢ μν;. εἶ Ἶ- 

εἰ μὴ πυϑοιϑ ἡμῶν" ἕπεὶ τοπαξετξ. 
ΣΏΣΙΑΣ 

2 , ἢ [᾿ ΄ οὖ ς Ἁ 

«““μυνίας μὲν ὁ Προνάπους φὴσ οὐὔτοσι 

εἶναι φιλόχυβον αὐτόν. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

ἀλλ οὐδὲν λέγει 
ν π- ΘΠ 5. θέσει τ ΎΜΑ , ἢ 

μὰ 4{, αλλ ἀφ᾽ αὑτοῦ τὴν νόσον τεχμαίρεται. 
ΣΩΣΙΑΣ 

ἙΑΝΘΙΑΣ 
Ψ 3η.5." , 5 ς Ν - - 

οὐχ ἀλλὰ φιλο μέν ἔστιν ἀρχὴ τοῦ καχοῦ. 
ΣΩΣΙΑΣ 

ς κ᾿ , Ὶ ᾿, μ᾽ ’ 

ὁδὶ δέ φησι Σωσίας πρὸς 4ερχύλον 
εἶναι φιλοπότην αὐτόν. 

ΞΑΝΘΙᾺΑΣ 
2 - 2 2 " 

οὐδαμῶς γ᾽, ἐπεὶ 
αὕτη γε χρηστῶν ἐστιν ἀνδρῶν ἡ νόσος. 

ΣΩΣΙΑΣ 
Νικόστρατος δ᾽ αὐ φησιν ὃ Σχαμβωνίδης 

- “ , 3. αν τ δὶ 28 
εἰναι φιλοϑύτην αὑτον ἢ φιλόξενον. 

ΞΑΝΘΙᾺΣ 
5 ᾿" ως τ αν δ ν 2 2 .ΧῈ 

μα τὸν χὺν ὦ ΜΝιχοστρατ οὐ φιλόξεγος, 

ἐπεὶ χαταπύγων ἐστὶν ὅ γε Φιλόξενος. 
5] η κὰ Ἁ ᾽ 

ἄλλως φλυαρεῖτ᾽" οὐ γὰρ ἐξευρήσετε. 
Ν . ΡΞ ΄ - - 

εἰ δὴ ᾽πιϑυμεῖτ᾽ εἰδέναι, σιγᾶτε νῦν. 
φράσω γὰρ ἤδη τὴν νόσον τοῦ δεσπότου. 
φιληλιαστής ἔστιν ὡς οὐδεὶς ἀνήρ, 
39. « ΄ - ΄ " , ἐρᾷ τὲ τούτου τοῦ διχάζειν, χαὶ στένει 
3 Α 3 ᾿ - , ᾿ ’ 

ἣν μὴ πὶ τοῦ πρώτου χαϑέζηται ξύλου. 



ΣΦΗΉΚΕΣ 
« ρ τ (ς -» » ν 2 Α , 

ὕπνου δ᾽ ὁρᾷ τῆς νυχτὸς οὐδὲ πασπάλην. 
ΡΣ. 2 δ᾽ ΄ ΒΝ δ): [4 5 - 

ἣν δ᾽ οὖν χαταιύση χᾶἂν ἄχνην, ὁμῶς ἔχεῖ 
ς - Ν ’, Ν ΄,ὔ 

ὃ νοῦς πέτεται τὴν νύχτα περὶ τὴν χλεψύδραν. 
ἘΣ - αν ὰ Ξ ΣΕ ὙΠΟ ὑπὸ τοῦ δὲ τὴν ψῆφον φέρειν εἰωϑέναι 

» “ὦ ΄ »" ΄“ηὴ 3) , 

τοὺς τρεῖς ξυνέχων τῶν δαχτύλων ἀνίσταται, 
“ Γ Χ 5. { . ΄ 

ὠστπτὲρ λιβανωτὸν ἐπιτιϑεὶς νουμηνίᾳ. 
δ »,) Ὁ Υ ΄ ΄ χαὶ νὴ 4 ἣν ἴδη γέ που γεγραμμένον 

εν ΄ 2 ΄ὔ - 

υἱὸν Πυριλάμπους ἐν ϑύρᾳ Δῆμον χαλόν, 
ὍΝ ΄, , ΕἸ Ν ἜΝ τς 

ἰὼν παρέγραψε τιλησίον “κημὸς χαλός. 
ν ΨΠΠΣΣ ΟΣ δ᾽ (ΩΣ ΠΥ ΤΣ 5’ ἐν πῇ »5} 

τὸν ἀλέεχτρυονὰ ὁ. ὡς ηὉὺ ἀφ ἑσπέρας, ξἕξ(βῆὴ 
’ 5}. ΚΉΕῈΣ , 2 λ ) ΄ 

οιν᾿ ἐξεγείρειν αὐτὸν ἀναττε:τεισιμένον, 
" - ς ΄ , ΄ 

-ταρὰ τῶν ὑττευϑύνων ἔχοντα χρήματα. 
εὐϑὺς δ᾽ ἀπὸ ὃ ῦ χέχραγεν ἐιιβάδα ὺς δ᾽ ἀπὸ δορττηστοῦ χέχραγεν ἑμίβαδας, 

» "Το. τῳ 3. ιν ἢ ΑΥ { ΄υ.ο ν ΄ 

χάπειτ᾽ ἐχεῖσ᾽ ἐλϑὼν προχαϑεύδει πρῷ πάνυ, 
«“ ν ΄ - ᾿ 

ὠσπερ λεπὰς προσισχόμενος τῷ κίονι. 
Ἐ) ᾿ ν 7, .» ( - " ν 

υττὸ δυσχολίας δ᾽ ατασι τιμῶν τὴν μαχρὰν 
΄“ ῃ 3. Ἔν 2 ᾿ Υν ΓΑ 

ὥσπερ ιιέλιττ᾽ ἢ βομβυλιὸς εἰσέρχεται 
« 3 53 ’ ἣν Ψ η ΄ 

ὑπὸ τοῖς ὄνυξι χηρὺν ἀναπεϊτλασμένος. 
᾿ ΣΉΝ ΟΣΡΑΣ ψήφων δὲ δείσας μὴ δεηϑείη ποτέ, 

4,9 Ἢ ΄.- γ ,νΝ 7 ν ᾿’ 

ἵν ἔχοι διχάζειν, αἰγιαλὸν ἔνδον τρέφει, 

ἔχων τρόπους φρυαχμοσεμναχουστίνους. 
ἐν 5 Ὧν ἢ , 3) 5, -ς 

τοιαῦτ᾽ ἀλύει" νουϑετούμενος δ᾽ ἀεὶ 
μᾶλλον δικάζει. τοῦτον οὖν φυλάττοιιεν 

τ ἸδεσενλΣ δὴ ἘΡΕΙ͂ μοχλοῖσιν ἐνδήσαντες, ὡς ἂν μὴ δξίῃ. 
ς " [Φ᾿ 2 - . ΄ ζ ΄ τΝ ΄ 

ὃ γὰρ υἱὸς αὐτοῦ τὴν νόσον βαρέως φέρει. 

χαὶ πρῶτα μὲν λόγοισι παραμυϑούμενος 
᾿] ΄ 2 Ν Ν ἐς ᾽, 

ἀνέπειϑεν αὐτὸν μὴ φορεῖν τριβώνιον 
Ρ δι ἢ ΄ - [4 ν 2 , 

μηδ᾽ ἐξιέναι ϑύραζ᾽, δ δ᾽ οὐκ ἐπείϑετο. 
ΟΣ 2 ἘΠῚ ᾿] "“η ΡΣ ᾽Ω 2 [4] ν2 ρ , 

εἶτ᾽ αὐτὸν ἀπέλου χἀχάϑαιρ᾽, ὃ δ᾽ οὐ μάλα. 
ν »" ΄ - « 2 2 » ΄ 

μετὰ τοῦτ᾽ ἐχορυβάντιζ᾽, ὃ δ᾽ αὐτῷ τυμπανῳ 
Υ̓Ξ τὰν «.« κ . , 

ἄξας ἐδίκαζεν ἐς τὸ χαινὸν ξιιπτεσών. 
«“ υ ὉΝ ΄ Ψ η “ὡ Ἡ) 2 "ἢ 

οτε δὴ δὲ ταύταις ταῖς τελεταῖς οὐκ ὠφέλει, 

διέπλευσεν εἰς “ἴγιναν, εἶτα ξυλλαβὼν 
΄, », ἢ ν ΒῚ - 

γύχτωρ χατέχλινεν αὐτὸν εἰς “Ισχλητπιοῦ, 
« Ν 3}. .9 ΄ - ᾿ σϑ 3. 

ὃ δ᾽ ἀνεφάνη χνεφραῖος ἐπὶ τῇ χιγχλίδι. 
2 - 3 νὰ } Ν 2» ΄ 

ἐντεῦϑεν οὐχέτ᾽ αὐτὸν ἐξεφρείομιεν, 
«κι 3 τ) χα ν , - ςς - 

ὁ δ᾽ ἐξεδίδρασχε διά τὲ τῶν ὑδρορροῶν 

100 

100 

110 

190 



108 

190 

140 

140 

1ὃ0 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 
Ἂ ᾿ - 2 ΣΡ ς Ξ᾿ δ᾽ “.} 3 , 

χαὶ τῶν ὀπῶν" ἡμεῖς δ᾽ ὅσ᾽ ἣν τετρημένα 
’ 2 

ἐνεβύσαμεν δαχίοισι χἀπαχτώσαμεν, 
, ς - ΄ 

ὃ δ᾽ ὡσπερεὶ χολοιὸς αὑτῷ παττάλους 
ΣΕ Σ 2 : 7. ΒΓ τοὶ ϑσον 
ἐνέχρουεν ἐς τὸν τοῖχον, εἰν ἐξήλλετο. | 
ς πὰ ᾿" " Φ Ἢ ἋΑ ΄“ ΄, 

ἡμεῖς δὲ τὴν αὐλὴν ἅπασαν διχτύοις Ϊ 
χαταπετάσαντες ἐν χύχλῳ φυλάττομιεν. 

2. δὲ » , Ὧ.» 

ἔστιν δ᾽ ὄνομα τῷ μὲν γέροντι Φιλοχλέων ; 
- 2 - , 

γαὶ μὰ Δία, τῷ δ᾽ υἱεῖ γε τῳδὶ Βδελυχλέων. 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

εὐ Ξανϑία χαὶ Σωσία" χαϑεύδετε; 
ΞΑΝΘΙᾺΣ 

᾿ ΣΏΣΙΑΣ 
3... τί ἔστι; 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
Ὶ , ».», 

Βδελυχλέων ἀνίσταται. 
ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 

2 - - , ῳ Μ΄ οὐ περιδραμεῖται σφῷν ταχέως δεῦρ᾽ ἅτερος; 
π Ἁ Ὶ Ψ Ἁ 3 Ἁ ΝΝ ’, { 

ὁ γὰρ πατὴρ ἑς τὸν ἰπνον εἰσελήλυϑεν 
" - ’ 35ῚΝ42 Ὁ 

χαὶ μυσπολεῖ τι χαταδεδυχώς. ἀλλ᾽ ἀϑρει 
- , » . Ὶ ΄ 

χατὰ τῆς πτυέλου τὸ τρῆμ ὅπως μὴ ᾿χδύσεται" 
σὺ δὲ τῇ ϑύρᾳ πρόσχεισο. 

͵ ͵Ἕ[( 

ΞΑΝΘΙᾺΣ ΨΆ 
ταῦτ᾽ ὦ δέσποτα. 

ΒΔΕΛΥΚΛΕΟΝ 
Ε ἕ , } ἃ. Ὁ). 5... , κὰ 
ἀναξ Πόσειδον τί ποτ᾽ ἄρ᾽ ἢ χάπνη ψοφεῖ; 
οὗτος τίς εἶ σύ; 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
2 -}ὔ 

χαπνὸς ἔγωγ᾽ ἐξέρχομαι. 
ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 

, ἀπε λο; , ᾿ ΄ 

χαπιός; φέρ ἴδω ξύλου τίνος σύ. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

συχίνου. 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

" ᾿ 5. ὦ 2.».,. Κ " Ψ Εγ, γὴ τὸν 44 οσπερ γ᾽ ἐστὲ δριμύτατος χαπγνῶν. 
ΦΕΔΣ ΔΌΣ ΩΣ ΡΝ ΡΟ. ἴτὰρ οὐ γὰρ ἑρρήσεις γε, ποῦ σϑ' ἢ τηλία; 

, ’ χε -" ’ 

δύου πάλιν" φέρ᾽ ἐπαναϑῶ σοι χαὶ ξύλον. 
] ϑ - - -.-, ἢ , ΄ 

ἐνταῦϑα νῦν ζήτει τιν᾽ ἄλλην μηχανήν. 
3. δ » , ΡῚ ΠΣ ὅν 5, - ͵ 2 ᾿ - ον 
ἅταρ αϑλιός γ᾽ εἴμ᾽ ὡς ἕτερος οὐδεὶς ἀνήρ, 
« ; - ν΄ , “ 

ὁστις πατρὸς νῦν Καπνίου χεχλήσομαι. 
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ὅδε τὴν ϑύραν ὠϑεῖ" πίεζέ νυν σφόδρα, 
εὖ χανδριχῶς" χἀγὼ γὰρ ἐνταῦϑ᾽ ἔρχομαι. 
χαὶ τῆς χαταχλῆδος ἐπιμιελοῦ, καὶ τοῦ μοχλοῦ 

΄ ω9 “Ὁ Ἀν Χ 7. 2. ΑἿΣ Ξ 

φύλανϑ'᾽ ὅπως μὴ τὴν βάλανον ἐχτρώξεται. 18 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

Όι 

τί δράσετ᾽; οὐχ ἐχφρήσετ᾽ ὦ μιαρώτατοι 
Ἃ Ν ΄ Βὴ 3 42 2 γε » (ὃ ἧς διχάσοντά μ᾽, ἀλλ᾿ ἐχφεύξεται “ραχοντίδης; 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
Δ Ἀ - , ὉΧ , 

σὺ δὲ τοῦτο βαρέως ἂν φέροις. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

ἘῸΝ ΘΕ ΙΝ 
ὁ γὰρ ὕεος 

΄, , - ΄ 

μαντευομένῳ μοὔῦχρησεν ἐν “]ελφοῖς στοτέ, 
΄“’ ΕΣ 2 ὡ Ὁ ᾽Ὰ , 

ὅταν τις ἐχφύγῃη μ᾽ ἁποσχλῆν ἂν τότε. 1600 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

ΕΥ̓ 2 ΄, κω ᾿ 

Ἄπολλον ἀποτρόπαιε τοῦ μαντεύματος. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

ἴϑ᾽ ἀντιβολῶ σ᾽ ἔχφρες με, μὴ διαρραγῶ. 
ΞΑΝΘΙᾺΑΣ 

Ν - Ὶ δ. 2 , , 

μὰ τὸν Ποσειδῶ Φιλοχλέων οὐδέποτέ γε. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

δὴ Ἢ Ὁ ἢ νὰ Ξ Ἁ , 

διατρώξομαι τοίνυν ὁδὰξ τὸ δίχτυον. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

9.42 2 δ» 2 ’ 

ἀλλ᾽ οὐχ ἔχεις ὀδόντας. 10 

ΦΙΛΟΚΛΕΈΩΝ 
οἴμοι δείλαιος" 

σι 

-" 2 Ὅν. -» ν -“, 

σῶς ἂν σ᾽ ἀποχτείναιμι; ττῶς; δότε μοι ξίφος 
[4 ΄ ἊΣ Β}Ὶ ΄ , 

πως τάχιστ᾽, ἢ πινάχιον τιμητιχὸν. 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

« τ , ν , , 
ἄνϑρωπος οὗτος μέγα τι δρασείει καχόν. 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
Ν ,) - 9γχ,49. 2 ΄ “ὴ 

μὰ τὸν “ὦ οὐ δῆτ᾽, ἀλλ᾿ ἀποδόσϑαι βούλομαι 
Ὑ , ) -- “- , 

τὸν ὄνον ἄγων αὐτοῖσι τοῖς χανϑηλίοις" 110 
, , 2 γουμηνία γάρ ἔστιν. 

ΒΔΕΛΔΥΚΛΕΩΝ 
» ὟΝ ὋΣ Ν 

οὔχουν χᾶν ἐγὼ 
2 Ἂ 2 , να» 2, 2 

αὐτὸν ἀποδοίμην δῆτ᾽ ἂν; 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

2 “ . ἃ , 

οὐχ ὡὠσπερ γ᾽ ἑγώ. 
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1.0 

1τὸ ΑΡΙΣΞΟΦΆΑΨΝΟΥΣ 

ΒΔΕΔΥΚΛΒΟΝ 
μὰ 4 ἀλλ ἄμεινον. 

ΦΙΛΟΚΛΕΟΝ 
ἀλλὰ τὸν ὄνον ἔξαγε. 

ΞΑΝΘΊΑΣ 
οἵαν πρόφασιν χαϑῆχεν, ὡς εἰρωνιχῶς, 

Ἂν 

ἵν᾿ αὐτὸν ἐχττέμιψειας. 
ΒΔΕΛΔΥΚΛΕΩΝ 

2 7 2 »} 

αλλ οὐχ ἔσπασεν 
κ᾿ 9. Ἴ γι ΝΣ Ἐ-᾿ ΄ , 

αὑτὴ γ᾽ ἐγὼ γὰρ ἡσϑόμην τεχνωμένου. 
“᾿ ,’ , “- 

ἀλλ᾽ εἰσιών μοι τὸν ὄνον ἔξαγ᾽ ἔνδοϑεν, 
.« Ν , ΄ , 

ὕσχιως ἂν ὃ γέρων μηδὲ πιααραχύψῃ ττάλιν. 
, Ὶ͵ 97 «ς ΄ ’ 

χάνϑων τί χλάεις; ὅτι πεπράσει τήμερον; 
βάδιζε ϑᾶττον. τί στένεις, εἰ μὴ φέρεις 

΄ ΡῚ 

Ὀδυσσέα τιν᾽; 
ΞΑΝΘΙᾺΣ 

3 ἡ , ΄ ἀλλὰ ναὶ μὰ “ία φέρει 
΄ ᾽ ῳ , 

χάτω γε τουτογί τιν᾽ ὑποδεδυχῦτα. 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

- ΡΟ ΕΙΣ ᾿ , ν ,“Ἔ 
στοῖον; φέρ ἴδω. ναὶ τουτονί. τουτὶ τί ἣν; 

, 3 τ τ ΟΥ̓ 
τίς εἰ πτοτ΄ ὠνθρωτι ἑτεόν; 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ ν 
ΕῚ 

Οὑτις νὴ Δία. 
᾿ ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 
2 ᾿ς ᾿, 

Οὐτις σύ; ποδαπός; 
ΦΙΛΟΚΛΕΟΝ 

2'γ6 3 ’ 

1ϑαχος ἡΙποδρασιτσιπίδου. 
ΒΔΕΔΥΚΛΕΩΝ 

ὩΣ ν ν » 2 Ἔ , , 

ὑτις μὰ τὸν “Ι΄ οὐ τι χαιρήσων γε σύ. 
«“ - Ψ , ὉΧ , 

υφελχε ϑᾶττον αὑτόν. ὦ μιαρώτατος 
«δ» 85): ΥΦῚ “ [σ, 2 »» ἍἍ ὦ , 

ἵν ὑποδέδυχεν" στ᾿ ἔμοιγ᾽ ἰνδάλλεται 
ς ΄ - 4 ,ὔ 

ὁμοιότατος χλητῆρος εἰναι σεωλίῳ. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

} ΄. Πα ΟΜ ΄ ῃ; 
ει μὴ ὦ ξασεϑ' ἡσυχως, μαχουμιεεϑα. 

ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 
χερὶ τοῦ μαχεῖ νῷν δῆτα; 

ΦΙΛΟΚΛΕΟΝ 
Ε - 

χεερὶ ὄνου σχιᾶς. 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

2 }: Ὁ , Ν 
στονηρὸς εἰ τεύρρω τέχνης χαὶ τεαράβολος. 



ΣΦΗΚΕῈΣ 70} 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
ἂν ππΐ ΄ : . ὯΔ Π5 2 2 οΥ 4 
ἐγώ πονηρός; οὐ μὰ 4{ αλλ οὐχ οἶσϑα συ 
ἫΝ 2 νΓ 2 Ὁ» Ε ν1} 2 “ τ 

γῦν α΄ ον ἀριστον᾽ ἀλλ ἴσως, ὁταν φάγῃς 

ὑπογάστριον γέροντος ἡλιαστιχοῦ. 190 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ : 

27) ς χ 27 Ὗ ν Ἂ Ν ΣᾺ ΑΕ Υν 

ὠϑει τὸν ογνον χαὶ σαυτὸν ἕς τὴν Οἰχίαν. 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
ἘΣ , 32 
ὦ ξυνδιχασταὶ χαὶ Κλέων ἀμύγατε. 

ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 
ἔνδον χέχραχϑι τῆς ϑύρας χεχλῃμένης. 
ὦϑει σὺ πολλοὺς τῶν λίϑων πρὸς τὴν ϑύραν, 

χαὶ τὴν βάλανον ξιιβαλλε πάλιν ἐς τὸν μοχλόν. 300 
ΞΟ, Ὁ κ᾿ κι “ τ ᾿ 

χαὶ τῇ δοχῷ προσϑεὶς τὸν ὅλιον τὸν μέγαν 
Ψ ἢ-" 

ἀνύσας τι προσχυλῖσον. 
ΞΑΝΘΙᾺΣ 

οἴμοι δείλαιος" 
΄ ὍΣ Ὁ , , ᾿ ἌΝ 

σοϑεν ποτ΄ ἑμπέπτωχέ μοι τὸ βωλίον; 

ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 
27 2 “ Ἄς δ ΄, 

ἴσως ἄνωϑεν μῦς ἑἐνέβαλέ σοί ττοϑεν. 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
- 32 ν 3" 5. 5 ἢ ΄ ΄ ε ᾿ 

μῦς; οὐ μὰ 4έί ἀλλ᾿ ὑποδυόμενός τις οὑτοσὶ 900 
Εἰ Χ -“ ᾽, ε " ὩΣ , 

ὑπὸ τῶν χεραμίδων ἡλιαστὴς ὁροφίας. 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

2} ΄ὔ “-  Ω ΜΈΣ ΄ὔ Ὁ 

οἴμιοι χαχοδαίμων, στροῦϑος ἁνὴρ γίγνεται 
ΡῚ , - - 3 ,ὕ »: ῃ 

ἔχτυτήσεται. ποῦ ποῦ στί μοι τὸ δίχτυον; 
τυ πν Ὰ - κ ,2) 717 ἔν 5 

σοῦ σοῦ, πάλιν σοῦ. νὴ 42 ἡ μοι χρεῖττον ἣν 
-» ΄ ἕν ΄ - ΄ 

τηρεῖν Σχιώνην ἀντὶ τούτου τοῦ πατρός. 910 
ΞΑΝΘΙᾺΣ 

2 5] ὟΝ ν ἐν Ω ; 

ἂγε νυν, ἐπειδὴ τουτονὶ σεσοβήχαμιεν, 
2 , » ὦ ἊΝ δ - ΄ 

χοὺχ ἔσϑ' ὅπως διαδὺς ἂν ἡμᾶς ἔτι λάϑοι, 
, 2 ") ΄, «“ [σ͵ ," 

τί οὐκ ἀπεχοιμήϑημεν ὅσον ὅσον στίλην; 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

3ηῚ. 5 323 οἷν Ρ Υς ΄ 
αλλ ὦ πονήρ᾽ ἥξουσιν ὀλίγον ὕστερον 
Ἀπε Ὑν. 

οἱ ξυνδιχασταὶ τταραχαλοῦντες τουτονὶ 10 

τὸν πατέρα. 
ΞΑΝΘΙᾺΣ 

᾿ ϑηη “ὦ , 

τί λέγεις; ἀλλὰ νῦν ὀρϑρος βαϑύς. 
ΒΔΕΔΥΚΛΕΩΝ 

Ν Ν ,2 Ἂ Ἧ -" 2 ’ ΄ 

νὴ τὸν «14, οιϑνϑὲ νυν ἀνεστήῆχασι γαρ. 



2 ἈΡΙΞΙΟΦΑΙΝΘΕΣ 

ὡς ἀπὸ μέσων νυχτῶν γε πτιαραχαλοῦσ᾽ ἀεί, 
λύχνους ἔχοντες χαὶ μινυρίζοντες μέλη 
ἀρχαῖα μελισιδωνοφρυνιχήρατα, 
οἷς ἐχχαλοῦνται τοῦτον. 

τῷ τῷό φ 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
2 - ἈᾺ ΄, 

οὐχοῦν, ἣν δέῃ, 
ἤδη ποτ᾽ αὐτοὺς τοῖς λίϑοις βαλλήσομεν [12 “ ᾿ς πούς οὐν ΟΥΒ τυ εέθι. 

ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 
.λ}} ὦ ᾿ ΣᾺ ΕΘ ΤΣ ., ὙΡΡ ΟΣ τον 

ἀλλ᾽ ὦ πονηρὲ τὸ γένος ἣν τις ὀργίσῃ 
" - ’ , Ὁ - 

τὸ τῶν γερόντων, ἔσϑ'᾽ ὅμοιον σφηχιᾷ. 
.) , - ΄ 990 ἔχουσι γὰρ χαὶ κέντρον ἐχ τῆς ὀσφύος 

γ - - 

ὀξύτατον ᾧ χεντοῦσι, χαὶ χεχραγότες 
- 7 ἡ ἢ «“ ’ 

σιηδῶσι χαὶ βάλλουσιν ὥσπερ φέψαλοι. 

ΞΑΝΘΙᾺΣ 
» ᾿ Δ 2 Δ ἡ 76 2 μὴ φροντίσῃς" ἐὰν ἐγὼ λίϑους ἔχω, 

πολλῶν διχαστῶν σφηχιὰν διασχεδῶ. 
ΧΟΡῸΣ 

,ὔ , 2 ΕΥ̓ , ΄ 

580 χώρει πρόβαιν᾽ ἐρρωμένως. ὦ Κωμία βραδύνεις. 
Ἀν τ νΝ “ 2 , χ -. 2 5.22. 3... σον ΄ . μὰ τὸν 4 οὐ μέντοι πιρὸ τοῦ γ᾽, ἀλλ᾽ ἢσϑ' ἱμὰς κύνειος 

γυνὶ δὲ χρείττων ἐστὶ σοῦ Χαρινάδης βαδίζειν. 
ὦ Στρυμόδωρε Κονθυλεῦ, βέλτιστε συνδιχαστῶν, 

γ Ξ Ὧ , - ’ Εὐεργίδης ἀρ᾽ ἐστί πτου ᾽νταυϑὶ Χάβης ϑ᾽ ὃ Φλυεύς; 
’ ω) ἃ . ε ,ὔ ΡΌΡΑΥ  ΜΕονΣ ν 2 - » ᾿ς 

σπάρεσϑ' ὃ δὴ λοιττόν γ᾽ ἔτ᾽ ἐστὶν ἀπττατταῖ παπαιὰξ 
76 ΣΑΣ ἜΕΕΨΕΣ ἄκων 1... Βυζαντί 3 ΝΣ 

ἥβης ἑἐχείνης, ἡνίχ᾽ ἐν Βυζαντίῳ ξυνῆμιεν 
- 2 , ΄ ΟΥ̓ - , 

φρουροῦντ᾽ ἐγώ τε χαὶ σύ" χᾷτα περιττατοῦντε νύχτωρ 
- 2 ΄ ΄ [4 

τῆς ἀρτοπώλιδος λαϑόντ᾽ ἐχλέιϊναιιεν τὸν ὅλμον, 
Ξ3ωΩ) ὦ - , , » πὰ 

χᾷάϑ' ἡψόμεν τοῦ χορχόροι» χατασχίσαντες αὐτόν. 
5742 2 - ΣΧ Ἴ ͵΄ ᾿ 

510 ἀλλ ἐγχονῶμεν ὠνδρες, ὡς ἔσται “άχητι νυνέ" 
΄, η ΄ , [4 ᾿] 

σέίιβλον δέ φασι χρημάτων ἔχειν ἅτταντες αὐτόν. 
ἈΣΌΣΝ 3 σῇ 7 ς . Ὁ τ ὦ ὡ ὦ α «“ χϑὲς οὖν Κλέων ὃ χηδεμὼν ἡμῖν ἐφεῖτ᾽ ἐν ὥρᾳ 

τῷ [.] οι 

ο Α ᾿ς, - βερα, ἔτ. ᾿ . ἤχειν ἔχοντας ἡμερῶν ὀργὴν τριῶν τιονηρὰν 
ἄν ὦ 2 ΄ ς ΄ τ 23Ὁ» 2 . ἐστ αὑτὸν, ὡς χολωμένους ὧν ἡδίχηχεν. ἀλλὰ 

Ξ ,,: 3 “ Φινἐν , 5450 σπεύδωμεν ὠνδρες ἥλικες τερὶν ἡμέραν γενέσϑαι. 
- ΄“ -“ηὴ7 ΄ - 

χωρῶμεν ἅμα τὸ τῷ λύχνῳ πάντῃ διασχοπῶμεν, 
Β , 2 ἘΠῚ τς ΄ ΄ μὴ που λίϑος τις ἑμπτοδὼν ἡμᾶς καχόν τι δράσῃ. 

ΠΑῚΙΣ 
» ἡ - , ΄ " , ὅ 

τὸν σπτῆλον ὦ πάτερ στάτερ τουτονὶ φύλαξαι. 



ΣΦΗΚΕΣ 1.9 

ΧΟΡΟΣ 
χάρφος χαμᾶϑέν νυν λαβὼν τὸν λύχνον πρόβυσον. 

ΠΑΙ͂Σ 
οὐχ ἀλλὰ τῳδί μοι δοχῶ τὸν λύχνον προβύσειν. 

ΧΟΡῸΣ 
τί δὴ παϑὼν τῷ δαχτύλῳ τὴν ϑρυαλλίδ᾽ ὠϑεῖς, 

τῷ ϑι [--} 

- 5 , ΝΞ Ὁ 

χαὶ ταῦτα τουλαίου σπανίζοντος ὠνόητε; 
Β] ΩΥ ΄ 3) “ ΄ , ᾽ [ 

οὐ γὰρ δάχνει σ΄, ὅταν δέῃ τίμιον πρίασϑαι. 
ΠΑΙ͂Σ 

ν ,2 5 7η ΄, ἘᾺΝ {εὐ τον εἰ νὴ Δί αὖϑις κονδύλοις νουϑετήσεϑ' ἡμᾶς, 
2 ΝῊ ν 7 , Ψ) 2 , 

ἀποσβέσαντες τοὺς λύχνους ἄπιμεν οἴχαδ᾽ αὐτοί" τῷ οι ῷι 

χἄπειτ᾽ ἴσως ἐν τῷ σχότῳ τουτουὶ στερηϑεὶς 
τὸν πηλὸν ὥσπερ ἀτταγᾶς τυρβάσεις βαδίζων. 

ΧΟΡῸΣ 
ἢ μὴν ἐγώ σου χἀτέρους μείζονας χολάζω. 
ἀλλ οὑτοσί μοι μάρμαρος φαίνεται ττατοῦντι" 
χοὺχ ἔσϑ'᾽ ὅπως οὐχ ἡμερῶν τεττάρων τὸ τιλεῖστον 2600 
ὕδωρ ἀναγχαίως ἔχει τὸν ϑεὸν ποιῆσαι. 
ἔπεισι γοῦν τοῖσιν λύχνοις οὑτοιὶ μύχητες" 

Ξ - .} [42 -Γ 2 

φιλεῖ δ᾽, ὅταν τοῦτ᾽ ἢ 
« ς Γ 

, ποιεῖν ὑετὸν μάλιστα. 
- - “ "3 » 

δεῖται δὲ χαὶ τῶν χαρπίμων ἀττὰ μή στι πρῷα 
«“ ΄ Β] - ΄ 2 - 

ὕδωρ γενέσϑαι χαἀπιπνεῦσαι βόρειον αὑτοῖς. 500 
΄, ἘΣ 30) ".» ς - , - ν 

τί χρῆιι ἄρ᾽ οὐχ τῆς οἰχίας τῆσδε συνδιχαστὴς 
ς 2 , - ν ᾿ ὴ-“- 

γέπονϑεν, ὡς οὐ φαίνεται δεῦρο πρὸς τὸ πλῆϑος; 
3) χ Ἀ - 3 5 ΟῚ 5. ΙΑ ν᾽ ἙΝ » Ὁ » 

οὐ μὴν πρὸ τοῦ γ᾽ ἐφολχὸς ἣν, ἀλλὰ πρῶτος ἡμῶν 
ἰΞ ἘΠ ΌΥΡΩ , , , ΡῚ ς Ν 

ἡγεῖτ᾽ ἂν ἄδων Φρυνίχου" χαὶ γάρ ἔστιν ἀνὴρ 
΄ 2 ᾽΄ “ἃ ΄ Ὶ ΤῈ ΞΕ] ν 

φιλῳδός. ἀλλά μοι δοχεῖ στάντας ἐνθάδ᾽ ὠνδρες 510 
ΡΙ Φ μὰν , ᾿, τ᾿ ’ 

ἄδοντας αὐτὸν ἐχχαλεῖν, ἣν τέ πως ἀχούσας 

ὑμοῦ μέλους ὑφ᾽ ἡδονῆς ἑοπύσῃ ϑύραζε τοὐμοῦ μέλους ὑφ᾽ ἡδονῆς ἑρπύσῃ ϑύραζε. 
,ὔ ἐν 2 " 9 -“ ,ὕ 3 2} ᾿ δ ο 5 - ς ’, )δ᾽ ει Μ κ Ὲ 

τί ποτ᾽ οὐ πρὸ ϑυρῶν φαίνετ᾽ ἀρ ἡμῖν ὁ γέρων οὐδ᾽ ὑπαχούει; 
ΒΟ ΕῚ ΡΣ 

μῶν ἀπολώλεχεν τὰς 
, ΒλῚ ΄ 

ἐμιβάδας, ἢ προσέχοψ᾽ ἐν τῈ -. σι 

τῷ σχότῳ τὸν δάχτυλόν που. 
ὥμτο 2 - εἶτ᾽ ἐφλέγμηνεν αὐτοῦ 

κ , , 

τὸ σφυρὸν γέροντος ὄντος; 
ι "ἃ ἊΝ , ΄ 

χαὶ τὰχ ἂν βουβωνιφῳὴη. 
3: ν . ΄ , 3) 13: - 2 - 
ἡ μὴν πολὺ δριμύυτατός γ᾽ ἣν τῶν πταρ᾽ ἡμῖν, 

218---281 --- 2382 ---290 
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χαὶ μόνος οὐχ ἂν ἐπείϑετ᾽, 
ἀλλ᾿ ὁτεότ᾽ ἀντιβολοίη 
τις, χάτω χύπτων ἂν οὕτως 

280 ᾿λέϑον ἕψεις, ἔλεγεν. 
ὕτιαγ᾽ ὦ παῖ ὕπαγε. 
τάχα δ᾽ ἂν διὰ τὸν χϑιζινὸν ἄνϑρωπον, ὃς ἡμᾶς διεδύετ᾽ 
ἐξαπατῶν, λέγων ὡς 

χαὶ φιλαϑήναιος ἦν χαὶ 
τὰν Σάμῳ πρῶτος χατείποι, 
διὰ τοῦτ᾽ ὀδυνηϑεὶς 
εἶτ᾽ ἴσως χεῖται πυρέττων. 

580 ἔστι γὰρ τοιοῦτος ἁνήρ. 
ἀλλ ὠγάϑ' ἀνίστασο μηδ᾽ οὕτως σεαυτὸν 
ἔσϑιε, μηδ᾽ ἀγανάχτει. 
χαὶ γὰρ ἀνὴρ τιαχὺς ἥχει 
τῶν προδόντων ταἀττὶ Θρᾷχης" 
ὃν ὅπως ἐγχυτριεῖς. 

990 ὕσπαγ᾽ ὦ παῖ ὕπαγε. 
ΠΑῚΣ 

ἐϑελήσεις τί μοι οὖν ὦ 
,ὔ 27 ’ { “-" 

στάτερ, ἣν σού τι δεηϑῶ; 
ΧΟΡῸΣ 

δ τς ὔ ΕΥ̓ 

σιάνυ γ᾽ ὦ παιδίον. ἀλλ᾽ εἰ- 
πὲ τί βούλει με πρίασϑαι 

οϑῦ χαλόν; οἶμαι δέ σ᾽ ἐρεῖν ἀ- 
στραγάλους δήπουθεν ὦ πεαῖ. 

ΠΑῚΣ 
᾿ ,) 2η12 , 5 

μὰ 4 ἀλλ᾽ ἰσχάδας ὦ πατ’- 
, [4 , 

πία" ἥδιον γάρ. 
ΧΟΡΟΣ 

μ) ᾽ν 

οὐχ ἂν 
Ἁ ,2 2 , , 32. ς -» 

μὰ 414, εἰ χρέμαισϑέ γ᾽ υμεῖς. 

ΠΑΙ͂Σ 
» 2 ΡῚ , ᾿ ’, μὰ “46 οὐ τἄρα προϊτέμιψψω σε τὸ λοιττόν. 

ΧΟΡΟΣ 
2 ᾿ Ἀ -Ό .-»ἵ - 

800 ἄπο γὰρ τοῦδέ μὲ τοῦ μισϑαρίου 
, 3 κα , Γη Ὧ»: " , 

τρίτον αὐτὸν ἔχειν ἄλφιτα δεῖ χαὶ ξύλα κώψιον" 
ὃ ἔ. σὺ δὲ σῦχά μ᾽ αἰτεῖς. 

291 ---802 --Ξ- 808 ---51ὃ 



ΣΦΗΚΕΣ 

ΠΑῚΣ 
»ἢἤ, Ξ: ,ὔ ὃν Ν 

Ω] ἂγξε νυν ὦ πάτερ, ἣν μὴ 
᾿Ν , [44 

τὸ δικαστήριον ἄρχων 
, -» ’ 2 

χαϑίση νῦν, στόϑεν ὠνη- 
΄ ῶ9 », 5᾽ 2 

σόμεϑ, ἀριστον; ἔχεις ξλ- 
Ἀ ͵ ΝΑ 

σείδα χρηστήν τινὰ νῷν ἢ 
΄ [44 Ἂ “- 

σπόρον Ἕλλας ἱρὸν εἰπεῖν; 
ΧΟΡῸΣ 

2 τὰ -“ Ψ -ο - 

απταπταῖ φεῦ, ἀπιαπαῖ φεῦ, 
᾿ ,2) ᾿Ξ 27 ν 3.9 

μὰ 40 οὐκ ἔγωγε νῷν οἱὸ 
“ ΄ ν ἔν, 2 

πόϑεν δὴ δεῖπνον ἔσται. 
ΠΑῚΣ 

΄ ἘΞ ΟῚ ἐτῊ , - »} 

τί με δῆτ᾽ ὦ μελέα μῆτερ ἕτιχτες; 

ΧΟΡῸΣ 
ὉΠΞ3Ξ3 5 " δ ΄ ΄, ἵν ἑμοὶ πράγματα βόσχειν τταρέχης. 

ΠΑΙ͂Σ 
᾿ΕΝ ΥΣ δ᾽΄. 5 Ὑ3: , ΄ ΡΥ ΚΟ Ὁ 
ἀνόνητον ἄρ᾽ ὦ ϑυλάχιόν σ᾽ εἶχον ἀγαλμα. 
ὃ ἔ. πάρα νῷν στενάζειν. 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
φίλοι, τήχοιιαι μὲν 

, κι π᾿ 2 “ἡ 

πάλαι διὰ τῆς ὀπῆς 
ς -»" ΄ 

ὑμῶν ἐπταχούων. 
5 ᾿ . 2 -,, ὌΡ 
ἀλλὰ γὰρ οὐχ οἷδς τ᾽ εἶμι 
Ρ , , 

ᾷδειν. τί ποιήσω; 
-" 3.46 ᾿ - 2 Ψ Α 

τηροῦμαι δ᾽ ὑπὸ τῶνδ᾽, ἐπεὶ 
΄, ΄ , ΟΟ 

βουλομαί γε πάλαι μεϑ' ὑ- 
τῷ ΕῚ ν , 

μῶν ἐλϑὼν ἐπὶ τοὺς χαϑδί- 
σχους χαχόν τι ποιῆσαι. 
32 ἌΦ5 - - ᾽ 
αλλ ὦ Ζεῦ Ζεῦ μεγαβρόντα 
ΕΣ , ν ἘΞ 
ἢ μὲ σπτοίησον κασινὸν ἐξαίφνης. 
ΒΡ} - -" ᾿ 727 

ἢ Προξενίδην, ἢ τὸν Σέλλου 
τοῦτον τὸν ψευδαμάμαξυν. 

, , ᾿ ’, , 

τόλμησον ἄναξ χαρίσασϑαί μοι, 
᾿ ῃ ᾿Ξ 

σπάϑος οἰχτείρας" 1᾽ μιδ χεραυνῷ 

διατινϑαλέῳ σπόδισον ταχέως, 
, 3... ἥ 3 ΄ 

καχιειτ᾽ ἀνελών μ᾽ ἀποφυσήσας 
3 2 ’ 2 Ὶ ΄ 

εἰς ὀξάλμην ἔμβαλε ϑερμήν" 

ὃ 

“10 

490 

το τῷ οι 

990 
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349 

900 

1τὸ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 
- 7 ῃ 2 τ 

ἢ δῆτα λίϑον μὲ ποίησον ἐφ᾽ οὗ 
τὰς χοιρίνας ἀριϑμοῦσιν. 

ΧΟΡῸΣ 
τίς γάρ ἐσϑ᾽ οὑνταῦϑά σ᾽ εἴργων 
χἀπιοχλήων τῇ ϑύρᾳ; λέ- 
ξον" πρὸς εὔνους γὰρ φράσεις. 

ΦΙΛΟΚΑΒΩΝ 
ς . σ΄ 3 ᾿ Ἁ - - " . , 

οὑμὸς υἱός. ἀλλὰ μὴ βοᾶτε" χαὶ γὰρ τυγχάνει 
ς Ἀ ΄, ΄ 2 ) ὦ - ’, 

οὑτοσὶ πρόσϑεν καϑεύδων. αἀλλ' υφεσϑὲε τοῦ τόνου. 
ΧΟΡῸΣ 

τοῦ δ᾽ ἔφεξιν ὦ μάταιε ταῦτα δρᾶν σε βούλεται; 
ἢ τίνα πρόφασιν ἔχων; 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
οὐχ ἐᾷ μ᾽ ὠνδρες διχάζειν οὐδὲ δρᾶν οὐδὲν καχόν, 
2 ’ 2 Ξ3 » ο ΄ 2 ᾿Ξ 3 ν 2 2 ΄ 

ἀλλά μ᾽ εὐωχεῖν ἕτοιμός ἐσϑ'᾽ ἐγὼ ὃ᾽ οὐ βούλομαι. 
ΧΟΡῸΣ 

δ ἀν ἘΣ, ΄, »“ε ᾿ 

τοῦτ᾽ ἑτόλιησ᾽ ὃ μιαρὸς χα- 
- ς , “ς᾽ 

γεῖν ὃ διμολογοχλέων ὅδ᾽, 
ὅτι λέγεις σύ τι περὶ τῶν νε- 
Ξ- Ἂ κ᾿ , ΕῚ 

ὧν ἀληϑές. οὐ γὰρ ἄν ποϑ 
οὗτος ἁνὴρ τοῦτ᾽ ἐτόλμη- 
σεν λέγειν, εἰ 
μὴ ξυνωμότης τις ἢν. 
2 Ψ Ἂν ΄ « ΄ τῷ ᾿ 3 ᾿ 

ἀλλ᾽ ἐκ τούτων ὥρα τινά σοι ζητεῖν καινὴν ἐπίνοιαν, 
, , Ψ Ἁ Ἀ - - Δ 

ἥτις σε λάϑρᾳ τἀνδρὸς τουδὶ χαταβῆναι δεῦρο τεοιήσει. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

, ᾽Ὰ Φ » “32 ς« “- ς - δος οὗ , Ξ 
τίς ἂν οὖν εἴη; ζητεῖϑ' ὑμεῖς, ὡς πᾶν ἂν ἔγωγε ποιοίην 
οὕτω χιττῶ διὰ τῶν σανίδων μετὰ χοιρίνης πτεριελϑεῖν. 

ΧΟΡῸΣ 
ἔστιν ὑπτὴ δῆϑ'᾽ ἥντιν᾽ ἂν ἔνδοϑεν οἷός τ᾽ εἴης διαλέξαι, 
1.3 5 “ ὌΨ Ὧν ὅπ « , 3 ΄ 

εἰτ᾽ ἐχδῦναι ῥάχεσιν χρυφϑεὶς ὥσπερ πολύμητις Ὀδυσσεύς; 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

, ΄, ᾿] ΡΣ Ἂν - 3.09) ο) , - 

σαντα ττέφραχται χοὺχ ἔστιν ὀπῆς οὐδ᾽ εἰ σέρφῳ διαδῦναι. 
3.429 539ηη - - ς - 2 ΄, 2 2 2 , ἀλλ ἀλλο τι δεῖ ζητεῖν ὑμᾶς" ὀπίαν δ᾽ οὐχ ἔστι γενέσϑαι. 

ΧΟΡῸΣ 
΄ » εὔνχ ἢ ᾿ “« ἥ » Ψ 

μέμνησαι δῆϑ', οτ ἐπὶ στρατιᾶς χλέψας ποτὲ τοὺς ὁβε- 

λίσχους 
ΞΡ υ ὡς , ᾿ " - ,᾿ ᾿ «“ γι Φ' 

8δὺ ἑείς σαυτὸν χατὰ τοῦ τείχους ταχέως, ὅτε Νάξος ἑάλω. 

994--- ὃ40 --- 800 ---ϑτ8 
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ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
5 ΣΥΝ 2. Ν ᾿, » 320Χ Ν καΣ Ἀν ΦΊΨ Α 32: ’, ΄ οἶδ᾽" ἀλλὰ τί τοῦτ᾽; οὐδὲν γὰρ τοῦτ᾽ ἐστὶν ἐχείνῳ περοσόμοιον. 

[4 ᾿ ΄ , ΄ 2 ἌΓΟΝ - 

ἤβων γὰρ χἀδυνάμην χλέπτειν, Ἰἴσχυόν τ᾽ αὐτὸς ἐμαυτοῦ, 
- 2 ’, 3.0.3, ΄ Ρ] 3η.522 2 

χοὐδείς μ᾽ ἐφύλαττ᾽, ἀλλ ἐξῆν μοι 
΄ Ξ3 - -" ΔΝ “οΧ [42 

φεύγειν ἀδεῶς. νῦν δὲ ξὺν ὅπλοις 
ἄνδρες ὅτυλῖται διαταξάμενοι 360 
χατὰ τὰς διόδους σχοπιωροῦνται, 

. ᾿ 3 5. (ὩῳὉὦΦ σιν “- ω΄' 
τὼ δὲ δύ᾽ αὑτῶν ἐπὶ ταῖσι ϑύραις 
[4 “- , ἣ; ἢ ὥσπερ μὲ γαλῆν χρέα χλέψασαν 

- , 3, 3} ᾽, 

τηροῦσιν ἔχοντ Οβελίσχους. 
υόϑαν ἍΝ ΑΘ ΔΝ ΧΟΡΟΣ 
ἀλλὰ χαὶ νῦν ἐχπόριζε 80 

Ἅ “ Ἃ ΠΡ Ν ο 

μηχανὴν ὁπῶωὼς ταχισϑ" ε- 

ως γὰρ ὦ μελίττιον. 

φι 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
διατραγεῖν τοίνυν χράτιστόν ἐστί μιοι τὸ δίχτυον. 
ς ΄, , ΄ - ΄ 

ἢ δέ μοι 4“ίχτυννα συγγνώμην ἔχοι τοῦ διχτύου. 
ΧΟΡΟΣ 

αὔτα μὲ ὃς ἀνδρός ἐστ᾽ ἄνοντος ἐς σωτηρίαν ταῦτα μὲν πρὸς ἀνδρός ἐστ᾽ ἄνοντος ἐς σωτηρίαν. 
7 ὮΝ 5)Ὁ Ν ΄, ᾿Ξ 

ἀλλ ἔπαγε τὴν γνάϑον. 810 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

,ὔ -“ ΄ ᾽ ηῚ ᾿ -» »- διατέτρωχται τοῦτό γ᾽. ἀλλὰ μὴ βοᾶτε μηδαμῶς, 
2 ΄ “ 7 ΄ 

ἀλλὰ τηρώμεσϑ᾽ ὅπως μὴ Βδελυχλέων αἰσϑήσεται. 
ὑ ΧΟΡΟΣ 

μηδὲν ὦ τᾶν δέδιϑι, μηδέν" 
ς - ΄ 

ὡς ἐγὼ τοῦτόν γ᾽, ἐὰν γρύ- 
ξῃ τι, σττοιήσω δαχεῖν τὴν 

΄ ἢ }: ᾿ χαρδίαν χαὶ τὸν περὶ ψυ- 
-» ’ - 2 92» 

χῆς δρόμον δραμεῖν, ἵν᾿ εἰδῇ 
μὴ πατεῖν τὰ 
τοῖν ϑεοῖν τνηφίσματα. 

ἀλλ ἐξάψας διὰ τῆς ϑυρίδος τὸ χαλῴδιον εἶτα χαϑίμα 

δήσας σαυτὸν χαὶ τὴν ψυχὴν ἐμπιλησάμενος “Ζιοπείϑους. 380 
ΦΙΛΟΚΛΕΟΝ 

Β ὟΝ ΩῚ ,’ , - - , ἜΣ - 

ἄγε νυν, ἣν αἰσϑομένω τούτω ζητῆτόν μ᾽ ἐσχαλαμᾶσϑαι 

φ “Ὶ ́ι 

3 - , ΄ ,-- 

χἀνασπαστὸν ποιεῖν εἴσω, τί ποιήσετε; φράζετε νυνί. 
ΧΟΡῸΣ 

3, -» ,ὕ Ν Υ { ᾿ ΄“ 5" 4) , 

ἀμυνοῦμέν σοι τὸν πρινώδη ϑυμὸν παντ᾽ ἐχχαλέσαντες, 
Ὁ 5... ὃ , 2 , ἌΡ Ν ς τ 
ὠστ᾽ οὐ δυνατόν σ᾽ εἴργειν ἔσται" τοιαῦτα ποιήσομεν ἡμιεῖς. 

Αγιδιορ]ιαπὶς υοἱ. 1. 19 
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ΦΙΛΔΟΚΛΕΩΝ 

, ᾿ ς « Ἔ Ἀ , 2. » , ΡΣ , 

δράσω τοίνυν ὑμεῖν τείσυνος" χαὶ μανϑάνετ ἣν τι πάϑω γώ, 
’ ᾿ ΄ - ᾿, 3 - 

ἀνελόντες χαὶ χαταχλαύσαντες ϑεῖναί μ᾽ ὑπὸ τοῖσι δρυ- 
φάχτοις. 
ΧΟΡῸΣ 

οὐδὲν πείσει" μηδὲν δείσης. ἀλλ᾿ ὦ βέλτιστε χαϑέει 
- 2 , - ’ - 

σαυτὸν ϑαρρῶν χἀπευξάμενος τοῖσι τπεατρῴοισι ϑεοῖσιν. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

Ο ΄, ᾿ ᾿ “ ν ν Ζ ν ΄ 

ὦ «1ὐχε δέσποτα, γείτων ἥρως" σὺ γὰρ οἷσττερ ἐγὼ χεχά- 

θησαι, 
- ΄, - ΄, 2 - - 

τοῖς δαχρύοισιν τῶν φευγόντων ἀεὶ χαὶ τοῖς ὀλοφυρμοῖς" 
, - , ν - ΝΣ - 

ᾧχησας γοῦν ἐπίτηδες ἰὼν ἐνταῦϑ'᾽ ἵνα ταῦτ᾽ ἀχροῷο, 
2 ΟΕ Ὁ , ς ΄ ν ᾿ ΄ ῶπ 

χαβουλήϑης μόνος ἡρώων παρὰ τὸν χλάοντα χαϑῆσϑαι. 
ἐλέησον χαὶ σῶσον νυνὶ τὸν σαυτοῦ πλησιόχωρονγ" 

2 ΄ ᾿ Ν " , ἊΨ , "2 , 

χοὺ μή ποτέ σου παρὰ τὰς χάννας οὐρήσω μηδ᾽ ἀποπάρδω. 
ἀλλ εν ὑμν ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

οὗτος ἐγείρου. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

, . - 2 

τί τὸ πρᾶγμ᾽; 
ΒΔΕΛΥΚΛΕῸΝ 

, ’ , 2 ’ 

ὥσπερ φωνή μέτις ἐγχεχύχλωται. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

»-"ὝἭἩὉ ς , ᾿ ΕΣ 

μῶν ὁ γέρων πῃ διαδὺς ἔλαϑεν; 
ΒΔΕΛΔΥΚΛΕΩΝ 

» »,2) 2 τῷ 3 2 Ἁ - 

μὰ “ὦ οὐ δῆτ᾽, ἀλλὰ χκαϑιμᾷ 
ς ᾿ ’ 

αὑτὸν δήσας. 
ΞΑΝΘΙᾺΣ 

4 δ 9 ὃ - ᾿ -- 2 ᾿ ᾿ 

ω μιάρ᾽ ἀνδρῶν τί ποιεῖς; οὐ μὴ καταβήσει; 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

Ἅ- Κ δι» ν ᾿ ΩΝ ν ω , - ἀνάβαιν ἁνύσας χατὰ τὴν ἑτέραν χαὶ ταῖσιν φυλλάσι παῖε, 
» , ΄ ν “- , 

ἢν πως πρύμνην ἀναχρούσηται πιληγεὶς ταῖς εἰρεσιώναις. 
ΦΙΔΟΚΛΕΩΝ 

».- , ᾿ς ’, ᾽’ - ,᾿ ᾿ 

οὐ ξυλλήννεσϑ' δηκόσοισι δίχαι τῆτες μέλλουσιν ἔσεσϑαι, 

ω Σμιχυϑίων χαὶ Τισιάδη χαὶ Χρήμων χαὶ Φερέδειπνε; 
ΜΝ "2 ᾿ ν - , ͵ ) Ὁ» αὐ πότε δ᾽, εἰ μὴ νῦν, ἐπαρήξετέ μοι, σπιρίν μ᾽ εἴσω μᾶλλον 

ΕΠ 

ἄγεσϑαι; 
ΧΟΡῸΣ 

σιν , “ὴ Ξ , - εἰσπτέ μοι τέ μέλλοιμιεν χινεῖν ἐχείνην τὴν χολήν, 
Ω δἰ ὃ, 6 ς - , ᾿ 
Ἡνττὲρ, ἡνίχ ἂν τις ἡμῶν ὀργίσῃ τὴν σφηχιάν; 

40 --- 429 --- 40] --- 487 
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γῦν ἐχεῖνο νῦν ἐχεῖνο 406 
9:5." τί ΡΣ» 

τοὐυξύυϑυμον, ᾧ χολαζο- 
, ΄ ΡΞ, 

μεσϑα, κέντρον ἐντετάώμεϑ' ὀξύ. 
΄, , ς ΄ , 

ἀλλὰ ϑαϊμάτια βαλόντες ὡς τάχιστα παιδία 
- - Ν σὴ 2 ΠΥ 09} ΄ 

ϑεῖτε χαὶ βοᾶτε, χαὶ Κλέωγει ταῦτ᾽ ἀγγέλλετε, 
κ Ὶ ΄ ον “ 

χαὶ χελεύετ᾽ αὐτὸν ἥχειν 410 
ς ἘΞ 3) 3} ΄, ᾿ 

ὡς ἔπ ἀνδρα μισόττολιν 
:3 ΄ “ 

ὄντα χαπολούμενον, ὅτι 
τόνδε λόγον ἐσφέρει, 
μὴ δικάζειν δίχας. 

ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 
τ λιν ν - ο 5. ΄ 2 ᾿ ν ν ΄ ε 
ὠγαϑοὶ τὸ πρᾶγμ᾽ ἀχούσατ᾽, ἀλλὰ μὴ χεχράγατε. 41 

ΧΟΡΟΣ 
2 μὴ 2 »: ΡῚ 

ἐς τὸν οὐρανόν γ΄. 
ΒΔΕΔΥΚΛΕΌΝ 

ς “52 23 . 2 ΄ 

ὡς τοῦδ᾽ ἐγὼ οὐ μεϑήσομαι. 
ΧΟΡῸΣ 

- ννν γ ΩΝ ΟΥ̓ ᾽, ΞΕ 2 , 

ταῦτα δῆτ᾽ οὐ δεινὰ χαὶ τυραννίς ἔστιν ἐμφανής; 
ὦ πόλις χαὶ Θεώρου ϑεοισεχϑορία, 

2 

γὴ Δί 

Υ ΥΥ ΄, ς - Ἄ , ἽΞ 

χεΐ τις ἄλλος προέἕστηχεν ἡμῶν χόλαξ. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

ΟΝ ἘΦ Μ ΤῸΝ πο ΠΣ δα ὌΠ Ἡράχλεις καὶ κέντρ᾽ ἔχουσιν. οὐχ ὁρᾷς ὦ δέσποτα; 430 
ΒΔΕΔΥΚΛΕΩΝ 

τὰ 3.9 ΄, ἢ ν Ν 

οἷς γ᾽ ἀπώλεσαν Φίλιπτττον ἐν δίχῃ τὸν Γοργίου. 
ΧΟΡῸΣ 

ε δ , 2 2 - ΞΘ ΝΣ ὅς "}} ἂν - 2 ΄ χαὶ σέ γ αὑτοῖς ἐξολοῦμεν" ἀλλὰ “τᾶς ἔπίστρειρξ 
- ῬΠ σα Ν ΄ ἘΕΝ πρρὺ 2 3. ἝΝ [4 

δεῦρο χαἀξείρας τὸ χέντρον εἶτ᾽ ἔπε αὑτὸν ἵεσο, 
ξυσταλεὶς εὔταχτος ὀργῆς χαὶ μένους ἐμιττλήμενος, 

ς ν 57 ν - Ἀπ ὰ Ν - : γ 

ὡς ἂν εὑ εἰδῇ τὸ λοιπὸν σμῆνος οἷον ὠργισεν. 420 
ι͵ ͵ 

ΞΑΝΘΙᾺΑΣ 
ΕΣ , κ "π κ ,32 ᾿ 

τοῦτο μέντοι δεινὸν ἤδη νὴ 4ί᾽, εἰ μαχούμεθα 
ς , γ Ὄπ - ς “« Ψ) ν 5 δ 
ὡς ἔγωγ᾽ αὐτῶν ὁρῶν δέδοιχα τὰς ἐγχεντρίδας. 

ΧΟΡῸΣ 
ΩΣ ὙΠ ΄ Ἀ γ, ὃ ᾿ λα π' δὲ “ μ᾿ ἘΥΑΣῚ Ἃ 

ἀλλ ἀφίει τὸν ἀνδρ᾽" εἰ δὲ μή, φήμ᾽ ἐγὼ 
τὰς χελώνας μαχαριεῖν σε τοῦ δέρματος. 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
3 7 Ἶ 5.» ’ - 5» , 

δία νυν ὦ ξυνδιχασταί, σφηχες ὀξυχάρδιοι, 400 
" 3} ᾿" ἾΣ ν ἰ -, ΄ 2 3 ΄ὕ 

οἱ μιὶὲν ἐς τὸν τιερωχτὸν αὑτῶν ἐσπέτεσϑ' ὠργισμένοι, 
[2 ΝΑ 2 δ Φ ΄ -ὠ δ Ὶ " ν ’, 

οἱ δὲ τωφϑαλμὼ ν χύχλῳ χεντεῖτε χαὶ τοὺς δαχτύλους. 
19Ὲ 
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ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 
ὦ Μίδα καὶ Φρὺξ βοήϑει δεῦρο χαὶ Μασυντία, 

ἼΩΝ κι . » ᾿ 
χαὶ λάβεσϑε τουτουὶ χαὶ μὴ μεϑῆσϑε μηδενέ" 

’ ΄, , 2 φ" ΄ 

485 εἰ δὲ μή, ᾽ν πέδαις παχείαις οὐδὲν ἀριστήσετε. 
τ ΒῚ Ἁ -" 2 Ἃ ΕΥ̓ , μι ᾽ 

ὡς ἐγὼ πολλῶν ἀχούσας οἰδα ϑρίων τὸν ψόφον. 
ΧΟΡῸΣ 

ΡῚ ᾿ " - ἄχ ἢ ΡῈ ᾿ ’ 

εἰ δὲ μὴ τοῦτον μεϑήσεις, ἕν τί σοι τταγήσεται. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

3 ᾿ “ , - ν - ’ 

ὦ Κέχροιν ἥρως ἄναξ τὰ πρὸς ποδῶν δραχοντίδη, 
- «“ 9. ς » ΣῪ, ν - ΄ , 

περιορᾷς οὕτω μ᾽ ὑτι΄ ἀνδρῶν βαρβάρων χειρούμενον, 
« 2 ΡΩΝ ᾿, ΄ , 3 Ν 

4.0 οὺς ἐγὼ ᾿δίδαξα χλάειν τέτταρ᾽ ἐς τὴν χοίνιχα; 

ΧΟΡῸΣ 
3 - 23 2 74 2 »») » - ’, ΄ 

εἰτα δῆτ᾽ οὐ σπτόλλ ἕνεστι δεινὰ τῷ γήραι χαχά; 
δῆλα δ᾽, εἰ χαὶ νῦν γε τούτω τὸν παλαιὸν δεσπότην 

ν , - - "5 ΄ 

σιρὸς βίαν χειροῦσιν, οὐδὲν τῶν ττάλαι μεμνηιένοι 
Υ - - ΄ : ᾿ Ξι ΄ 

διφϑερῶν χἀξωμίδων, ἃς οὗτος αὐτοῖς ἠμττόλα, 

445 χαὶ χυνᾶς" χαὶ τοὺς πτόδας χειμῶνος ὄντος ὠφέλει, 
« - ΄ . » ΄ , 

ὥστε μὴ διγῶν ἑχάστοτ᾽" ἀλλὰ τούτοις γ᾽ οὐχ ἔνι 
.} 2 η Ῥ - - δι’ 

οὐδ᾽ ἐν ὀφϑαλμοῖσιν αἰδὼς τῶν παλαιῶν ἐμβάδων. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

2 2 ΄ 2οὰ , »" 7ῈΣ ΄ , 
οὐχ ἀφήσεις οὐδὲ νυνί μ᾽ ὦ χάχιστον ϑηρίον; 

3.09) 2 { ἈΝ [4 ω9 ς " ᾿ ’, ΄ ᾿ 

οὐδ᾽ ἀναμνησϑεὶς οϑ' εὑρὼν τοὺς βότρυς χλέπτοντά σε 

4500 προσαγαγὼν πρὸς τὴν ἐλάαν ἐξέδειρ᾽ εὖ χἀνδριχῶς, 
ὥστε σε ζηλωτὸν εἶναι, σὺ δ᾽ ἀχά : ἦσϑ' ἃ ὑστὲ σὲ ζηλωτὸν εἶναι, σὺ ὃ ἀχάριστος ἡσϑ' ἄρα. 

- ΡῚ ΠῚ Ἁ ’ . ΓΑῚ δ 

ἀλλ ἄφες μὲ χαὶ σὺ χαὶ σύ, πρὶν τὸν υἱὸν ἐχδραμεῖν. 

ΧΟΡῸΣ 
2 Ν ’, Ἀ ΦΙΩΝ ας - ΄ ἣν , 

ἀλλὰ τούτων μὲν τάχ ἡμῖν δώσετον καλὴν δίέχην, 
5. ᾿, γ ὦ ΄, ᾿ς Δ::} Ἂν -“ ἃ τ’ 2 ΒῚ 2 - , 

οὐχέτ᾽ ἐς μαχράν, ἵν εἰδῆϑ' οἷόν ἔστ᾽ ἀνδρῶν τρόπος 
γν-» ἢ ͵ ᾿ , ΄ 

40 Οξυϑύμων χαὶ δικαίων χαὶ βλεπόντων χάρδαμα. 

ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 
- πο τε" , - - 

παῖε παῖ ὦ Ξανϑία τοὺς σφῆχας ἀπὸ τῆς οἰχίας. 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
Ρ] Ἁ » - ν 

ἀλλὰ δρῶ τοῦτ᾽" ἀλλὰ χαὶ σύ. 
ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 

τῦφε πολλῷ τῷ χαπνῷ. 
ψ ἃς  Ω2 Ρ] ΕΣ ΄ }] » - “ῳ 9’ οὐχὶ σοῦσϑ'; οὐχ ἐς χόραχας; οὐχ ἄπιτε; τταῖε τῷ ξύλῳ. 

καὶ σὺ προσϑεὶς Αἰσχίνην ἔντυφε τὸν Σελλαρτίου. 
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ἘΛΝΘΙΑΣ 
τ ΣΡ Ὶ , 5, πὰ ὦ 7 » 
ἀρ᾽ ἐμέλλομέν ποϑ᾽ ὑμᾶς ἀποσοβήσειν τῷ χρόνῳ. 400 

ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 
ἀλλὰ μὰ 40 οὐ ῥᾳδίως οὕτως ἂν αὐτοὺς διέφυγε ͵ ὑ ὁᾳοίως οὐὑτως ς ρυγεὲς, 

, , » » - , ᾿ , 

εἴπερ ἔτυχον τῶν μελῶν τῶν Φιλοχλέους βεβρωχότες. 

Ξ ΧΟΡΟΣ 
2 ν-Ψ- 2 Ν᾿ ] ’, 

ἀρα δῆτ᾽ οὐχ αὐτόδηλα 
- , ς 

τοῖς πένησιν, ἢ τυραννὶς 
ς “ἢ ΕΞ, Δ Ὁ 3. Ἐ » ᾿ 
ὡς λάϑροᾳ μι ελαμιϑαν υπιοῦσα; 4θ0 

εἰ σύ γ᾽ ὦ πόνῳ πογνηρὲ χαὶ χομηταμυνία 
- ΄ ἘΠ ἐν Ξ , τ , ς 

τῶν νόμων ἡμᾶς ἀττείργεις ὧν ἔϑηχεν ἡ πόλις, 
», Β] , ὦ 

οὔτε τιν ἔχων πρόφασιν 
’ ἌΣ. ἢ, 3) ΤΑ 

οὔτε λόγον εὐτράπελον, 
, ΄ 

αὐτὸς ἄρχων μόνος. 4τὸ 
ΒΔΕΔΥΚΛΕΩΝ 

λςα ΔῸΣ Αλδὰ 27 ΄, ᾿ - ΞΡ» ὩΔΞ 

ἔσϑ'᾽ ὅπως ἄνευ μάχης χαὶ τῆς κατοξείας βοῆς 
»Ἅ Ὶ 2 , ηῚ ΄ 

ἐς λόγους ἔλϑοιμεν ἀλλήλοισι χαὶ διαλλαχγάς; 
ΧΟΡῸΣ 

2 7 5 , ν ’ 

σοὺς λόγους ὦ μισόδηιιε χαὶ μοναρχίας ἑραστά, 
ῶι 

᾿ ΝΣ ΤΣ ν Υ Ἑ ΑἹ τς .} ’ " 

χαὶ ξυνὼν Βρασίδᾳ χαὶ φορῶν χράσπεδα 41 
, , » ΄ " ΄, 

στεμμάτων τήν ϑ᾽ ὑπτήγην ἄχουρον τρέφων; 
ΒΛΕΔΥΚΛΕΟΝ 

Χ ΠΡ ΤΟΙ ᾿ 7 - » , - ᾿ 
νὴ 4“ ἡ μοι χρεῖττον ἐχστῆναι τὸ τταράπαν τοῦ πατρὸς 

“η ΒᾺΝ - Ψ - «ς , 

μᾶλλον ἢ χαχοῖς τοσούτοις ναυμαχεῖν ὁσημέραι. 
ΧΟΡῸΣ 

τς ΟΝ 5» 2 , ΓΌ Ὑδ 5.13.9 , Ἑ 
οὐδὲ μὴν οὔτεω ᾽ν σελίνῳ σοὐσεὶν οὐδ᾽ ἐν πηγάνῳ 480 

ἀν ν Ἴ ἘΞ » ’, Ἴ -- 

τοῦτο γὰρ παρειιβαλοῦμεν τῶν τριχοινίχων ἐτῶν. 
3η ν - Ἀ γ23ὉνΝ 2. ἊΣ 94 α,9: ἐεἢ ἰξ. ΄ ᾿ 

ἀλλὰ νῦν μεν οὐδὲν ἀλγεῖς, ἀλλὰ τὰν ξυνήγορος 

ταῦτα ταῦτα σου χαταντλῇ χαὶ ξυνωμότην χαλῇ. 
ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 

ὌΟΚ, ῸΝ τ, . -» - ς - ) Ὶ ΣΕ γ 
ἀρ᾽ ἂν ὠ πρὸς τῶν ϑεῶν ὑμεῖς ἀτταλλαχϑεῖτέ μου; 
ὉΝ , 7 , ν᾿ , " ἘῸΝ , 

ἢ δέδοχταί σοι δέρεσϑαι χαὶ δέρειν δι΄ ἡμέρας; 485 
ΧΟΡῸΣ 

597 2 2 [4] γ , ν ΟΥ̓ 

οὐδέχω γ᾽, οὐχ ἕως ἂν τί μου λοιπὸν ἢ, 
“ (τ -“ γ ἈΝ ,Ὁ9 5 “ὴ 

ὅστις ἡμῶν ἐπὶ τυραννίδ᾽ ἐξεστάλης. 
ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 

ς- ἢ 9 ες» δ 5 ν Ε , 
ὡς ἅπανϑ' ὑμῖν τυραννίς ἔστι χαὶ ξυνωμόται, 
γ ἐπ ΤΥ 2} 2» 53} - , - 

ἣν τὸ μεῖζον ἣν τ΄ ἔλαττον πρᾶγμά τις χατηγορῇ; 
τῇ ἌΥ ἘΝ ) Υ » ᾿Ξ 790. , 2 - 

ἧς ἐγὼ οὐχ ἤχουσα τοὔνομ᾽ οὐδὲ πιεντήχοντ᾽ ἐτῶν" 490 
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- δὲ 1. - - ΪᾺ 2 Ἀ ΒΡ] ἘΞ ’, 

γῦν δὲ πολλῷ τοῦ ταρίχους ἐστὶν ἀξιωτέρα, 
᾿ , . - τ - ᾿ 

ὥστε χαὶ δὴ τοὔνοιι᾽ αὐτῆς ἐν ἀγορᾷ κυλίνδεται. 
Ὁ νι ξς Ἢ 2 ᾿ ΠῚ ᾽ν . 3Ω 2 ἢν μὲν ὠνῆταί τις ὀρφὼς μεμβράδας δὲ μὴ ᾿ϑέλῃ, 
9 , β-. 27 ΡΒ δῷ - .) “- ἢ λ , » (ὃ " 

εὐϑέως εἴρηχ᾽ ὃ πωλῶν πλησίον τὰς μεμβράδας 
τ Ε-. , πὶ ΓΕ »,Ὁ 

οὗτος ὀνψνωνεῖν ἔοιχ᾽ ἄνϑρωπος ἐπὶ τυραννίδι. 
Ρλ) »" ’ - Β] , κων 

ἣν δὲ γήτειον πρροσαιτῇ τις ἄφύαις ἡδύσματα, 
ς , ῇ ΄ , , ΡΞ 

ἢ λαχανόπωλις παραβλέψασά φησι ϑατέρῳ 
, , - ΄ 2 

εἰπέ μοι, γήτειον αἰτεῖς πότερον ἐπὶ τυραννίδι, 
Βλ] "" δ 2 ΄ ᾿ ΄ ς ΄ 
ἢ νομίζεις τὰς ϑήνας σοὶ φέρειν ἡδύσματα; 

ΞΑΝΘΙᾺΑΣ 
γ , 32. ςε ᾽ ᾿ 2 ΄ - ᾿, 

χαμέ γ᾽ ἡ πόρνη χϑὲς εἰσελϑόντα τῆς μεσημιβρίας, 
[“ ξ ΄, πον 58 ΓΤ ΎΑΒΝ,; 
ὁτι χελητίσαι ᾿κέλευον, ὀξυϑυμηϑεῖσά μοι 

2 ,ὔ ΄ὔ , ἤρετ᾽ εἰ τὴν Ἱππίου χαϑίσταμαι τυραννίδα. 
ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 

- » ΄ 2 ΄ ςς,) ο) ν - ΨΕΙΝ ᾿ 

ταῦτα γὰρ τούτοις ἀχούειν ἡδέ᾽, εἰ χαὶ νῦν γ᾽ ἐγὼ 
τὸν σπτατέρ᾽ ὅτι βούλομαι τούτων ἀπαλλαχϑέντα τῶν 

ὀρϑροφοιτοσυχοφαντοδιχοταλαιττώρων τρότεων 
- ᾿ κῃ «; , ἣν ν᾿ 2» 

ζῆν βίον γενναῖον ὥσπερ Μόρυχος, αἰτίαν ἔχω 
- - ΄ Β} - ΄ 

ταῦτα δρᾶν ξυνωμότης ὧν καὶ φρονῶν τυρανγνιχά. 
ΦΙΛΟΚΑΒΩΝ 

Ἁ ,ὔ ’ » ν , ἥν, Ν 2 ᾿ 

γὴ 4Φ᾽ ἐν δίχῃ γ᾽" ἐγὼ γὰρ οὐδ᾽ ἂν ὀρνίϑων γάλα 
Ν - ΄, 4 3 ᾿' - ΣΝ 

ἀντὶ τοῦ βίου λάβοιμ᾽ ἂν οὐ μὲ νῦν ἀποστερεῖς 
ΡΣ , , 2. 2 2 » ΤΥ 

οὐδὲ χαίρω βατίσιν οὐδ᾽ ἐγχέλεσιν, ἀλλ᾽ ἥδιον ἂν 
᾿ . ’ ΒΝ ’ , 

δικίδιον σμιχρὸν φάγοιμ᾽ ἂν ἐν λοτάδι σιεπενιγμένον. 
ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 

Ἁ ,2) ’ ᾿) “ ’ ’ 

νὴ 46 εἰϑίσϑης γὰρ ἥδεσϑαι τοιούτοις πράγμασιν" 
35.492 ν - ᾽ ς » ᾿ 

ἀλλ᾽ ἐὰν σιγῶν ἀνάσχῃ χαὶ μάϑῃς ἁγὼ λέγω, 
2 ν ᾿-- ᾿ , - ε ’, 

ἀναδιδάξειν οἴομαί σ᾽ ὡς πάντα ταῦϑ'᾽ ἁμαρτάνεις. 
νὴ ' οςς ΦΙΛΟΚΛΑΒΩΝ 
ἑξαμαρτάνω διχάζων; 

ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ Ὶ 
χαταγελώμενος μὲν οὖν 

7 ᾿] 5. 2. 2 - , 2 “- 

οὐχ ἐπαΐεις ὑττ᾽ ἀνδρῶν, οὺς σὺ μόνον οὗ τιροσχυνεῖς. 
2 , , ΄ 

ἀλλὰ δουλεύων λέληϑας. 
' ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

χαῦε δουλείαν λέγων, 
σ΄ , - ΄ 

ὁστις ἄρχω τῶν ἁπάντων. 
ΒΔΕΔΥΚΛΕΩΝ 

2 ΄ 3 2 ΨΊΝΝ - 

οὐ σύ γ᾽, ἀλλ υὑπηρετεῖς 



ΣΦΗΚΕΣ 
ΜΡ ΡΒ οὖ 152 κ᾿ , Σ ς -» Σ ’, 

οἰόμενος ἀρχειν᾽ ἑπτεὶ δίδαξον ἡμᾶς ὦ πάτερ, 
«“ ς 39 ΄, , ᾿ ς ’ 

ἥτις ἡ τιμή στί σοι χαρπουμένῳ τὴν Ελλάδα. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

, Α ΄ , 29..2 , » 

σαγυ γε, καὶ τουτοισί γ ἐπιτρέψαι ϑέλω. 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

189 

520 

᾿ λ 2 ΄ 

χαιΐι μὴν ἐγώ. 
, ’ “ 
ἄφετέ νυν ἅπαντες αὐτόν. 

ΦΙΔΟΚΛΕΩΝ 
χαὶ ξίφος γέ μοι δότε. 

ΒᾺῚ ς - ’, - -»"»-» 

ἣν γὰρ ἡττηϑῶ λέγων σου, ττεριπεσοῦμαι τῷ ξίφει. 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

» " Ὁ Ἃ κι σε δος ἐγ 8 ’ ΦΛ. , 

εἶχτέ μοι, τί δ᾽ ἣν τὸ δεῖνα τῇ διαίτῃ μὴ ᾿μμένῃς; 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

Τὰς ᾽,ὔ 9 ἍΓ ων 7 ΓΞ ’ 

μηδέποτε σπτίοιμ᾽ ἄχρατον μισϑὸν ἀγαϑοῦ δαίμονος. 
ΧΟΡΟΣ 

- ν ᾿ ἘΝ 2 ΄ 

γῦν δὴ τὸν ἐχ ϑημετέρου 
γυμνασίου δεῖ τι λέγειν 

, “ ΄ 

χαινόν, ὅπτως φανήσει 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΈΟΝ 

ἐνεγχάτω μοι δεῦρο τὴν χίστην τις ὡς τάχιστα. 
Ν - -«-. ἢ , » ΄ ͵ 

ἀτὰρ φανεῖ ποῖός τις ὦν, ἣν ταῦτα τταραχελεύῃ; 
; ᾿ ΧΟΡΟΣ 

Ἁ Ἐ μὴ κατὰ τὸν νεανίαν 
΄ , φὸ Ῥω Ἂ ς 

τόνδε λέγων. ὁρᾷς γὰρ ὡς 
, ς λ 

σοὶ μέγας ἐστὶν ἁγὼν 
Ν - ς ΄ 

καὶ περὶ τῶν ἁπάντων, 
ΕΣ [τ ν ,’ Ω9 φ᾿ 

εἰστερ, ὁ μὴ γένοιϑ', ου- 
Ψ 2 ἐ “λ Ρ - 

τός σ᾽ ἐϑέλει χρατῆσαι. 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

ὧι τῷ οι 

"Ἂ ν ᾿ πα ακ ΠΣ 3 ΟΕ “ Ὰ , , μι) ’ 

καὶ μὴν ὁσ ἂν λέξῃ γ᾽ ἅπλως μνημοσυνὰ γραψομαι  γω. 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
΄ " ΛΕ ἰς - Ρλ] Ει 2 » ΄ ,ὔ 

τί γὰρ φάϑ' ὑμεῖς ἣν ὁδί μὲ τῷ λόγῳ χρατήσῃ; 

ΧΟΡΟΣ 

οὐχέτι τιρεσβυτῶν ὄχλος 

χρήσιμος ἔστ᾽ οὐδ᾽ ἀχαρῆ" 
σχωπτόύόμενοι δ᾽ ἂν παισὶν ἐν 
ταῖσιν ὁδοῖς ἁπάσαις 

ϑαλλοφύροι καλοίμεϑ', ἀν- 
τωμοσιῶν χελύφη. 
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ΕΥ -" ΄ ’ 2 

ἀλλ ὦ περὶ τῆς πάσης μέλλων βασιλείας ἀντιλογήσειν 
τῆς ἡμετέρας, νυνὶ ϑαρρῶν ττᾶσαν γλῶτταν βασάνιζε. 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
" 2 Ἁ 7 - 9 - 2 

χαὶ μὴν εὐϑύς γ᾽ ἀπὸ βαλβίδων περὶ τῆς ἀρχῆς ἀποδείξω 
᾿ν , ΞῊΡῸ Ἐπὶ ΣῊΝ 

τῆς ἡμετέρας ὡς οὐδεμιᾶς ἥττων ἐστὶν βασιλείας. 
δῦ0 τί γὰρ εὔδαιμον χαὶ μαχαριστὸν μᾶλλον νῦν ἐστὶ διχαστοῦ, 

ἢ τρυφερώτερον ἢ δεινότερον ζῷον, χαὶ ταῦτα γέροντος; 
-" “- » ἔψα." ῳ δοῦν -ὖ ΄ 

ὃν σερῶτα μὲν ἕρποντ᾽ ἐξ εὐνῆς τηροῦσ᾽ ἐπὶ τοῖσι δρυφάχτοις 
" ’ 2» 2 2 , ΄ 

ἄνδρες μεγάλοι καὶ τετραπήχεις" χἄάπειτ᾽ εὐϑὺς προσιόντι 
΄ ηῚ - ς Ἁ - ,ὕ « 

ἐιιβάλλει μοι τὴν χεῖρ᾽ ἁπαλὴν τῶν δημοσίων χεχλοφυῖαν" 
δρὺ ἱχετεύουσίν ϑ᾽ ὑπτοχύτιτοντες τὴν φωνὴν οἰχτροχοοῦντες" 

, ΕἸ “- ’ὔ 2 ἐς ᾽ 

οἴχτειρόν μ᾽ ὠὦ πάτερ, αἰτοῦμαί σ᾽, εἰ καὐτὸς πώποϑ' 
ὑφείλου 

ν 2 τ Ἃ 9 ᾿ τὰς - - ᾿ 2 {ζ - 

ὴν ἄρξας ἢ ᾽πὶ στρατιᾶς τοῖς ξυσσίτοις ἀγοράζων 
« πὸ Ὁ 3.29 Ὁ» - 2 »» ΡῚ ᾿ ἡ ι ΄ Ψ ΄ 

ς ἔμ᾽ οὐδ᾽ ἂν ζῶντ᾽ ἤδειν εἰ μὴ διὰ τὴν προτέραν ατό- 
φευξιν. 

ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 
τουτὶ περὶ τῶν ἀντιβολούντων ἔστω τὸ μνημόσυνόν μοι. 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
Ξ: " 2 2 , 

560 εἶτ᾽ εἰσελϑὼν ἀντιβοληϑεὶς χαὶ τὴν ὀργὴν ἀπομορχϑ είς, 
ἔνδον τούτων ὧν ἂν φάσχω πάντων οὐδὲν πεποίηχα, 

η 2 - , ΄ Ψ ΄ 

ἀλλ᾽ ἀχροῶμαι :ττάσας φωγὰς ἱέντων εἰς ἀπόφευξιν. 
ψ»---ὦ ᾿, " τ ΕΙΣ Ρ] - ΄ ἝΝ ὦ - 

φέρ᾽ ἴδω, τέ γὰρ οὐχ ἔστιν ἀχοῦσαι ϑώττευμ᾽ ἐνταῦϑα 
δικαστῇ; 

«“ , 2. 5 ΄ ΄ ς - ᾿ ᾿ 

οἱ μέν γ᾽ ἀποχλάονται ττενίαν αὑτῶν χαὶ προστιϑέασιν 
δθῦ χαχὰ πρὸς τοῖς οὐσιν, ἕως ἀνιὼν ἂν ἰσώσῃ τοῖσιν ἐμοῖσιν" 

«“ . , Ψ» πῶ «“ 2 ) ΄ , ᾿ 

οἱ δὲ λέγουσιν μύϑους ἡμῖν, οἱ δ᾽ Αἰσώπου τι γέλοιον 
[2] " ΄ . ̓ν τήν λᾶς, ν ΄ Α . ᾿ ᾽, 

οἱ δὲ σχώπτουσ᾽, ἵν᾿ ἐγὼ γελάσω χαὶ τὸν ϑυμὸν χατάϑωμαι. 
3 ν ΄ Ψ ’ Ἁ ’ 3 Ψ { ᾿) Ρ] ᾿ 

χἂν μὴ τούτοις ἀναπειϑώμεσϑα, τὰ παιδάρι εὐϑὺς ἀνέλχει 
. « ἢ ἐπ ᾿ τ ἀπ τ » Ἐν Ἐπ τῖν 3.68} - ε τὰς ϑηλείας χαὶ τοὺς υἱεῖς τῆς χειρός, ἐγὼ δ᾽ ἀχροῶμιαι 

ὅ170 τὰ δὲ συγχύτττο βληχᾶται" χἄπειϑ᾽ ὃ ἣρ ὑπὲ γκύπτοντα βληχᾶται" χἄπειϑ᾽ ὃ πατὴρ ὑπὲρ 
αὐτῶν 

“ Ὶ 2 ἈΞ: ᾿ - ; ΡΒ] - 

ὡσττερ ϑεὸν ἀντιβολεῖ με τρέμων τῆς εὐθύνης ἀπολῦσαι" 
᾽ Ἁ , 2 ᾿ - ν " ΄ 

εἰ μὲν χαίρεις ἀρνὸς φωνῇ, τεαιδὸς φωνὴν ἐλεήσαις" 
) 49 3 - ν᾿, ᾿ ᾿ - , εἰ δ᾽ αὖ τοῖς χοιριδίοις χαίρω, ϑυγατρὸς φωνῇ μὲ τειϑέσϑαι. 
2 - 2 - ΄ - -» ὕ᾿λ " ἡ « 

χὴμεῖς αὐτῷ τότε τῆς ὀργῆς ὀλίγον τὸν κόλλοττ᾽ ἀνεῖμεν. 
ἘΠ᾿ ν . , - 2.5» - ΄ 

ὅτ ἀρ οὐ μεγάλῃ τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἀρχὴ καὶ τοῦ τιλούτου χαταχήνη; 
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ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 
5 , - , ΄ 

δεύτερον αὖ σου τουτὶ γράφομαι, τὴν τοῦ πλούτου καταχήνην. 
ΦΙΛΟΚΛΈΩΝ 

σιαίδων τοίνυν δοχιμαζομένων τάδοῖα πάρεστι ϑεᾶσϑαι. 
ὉΝ γ 5) Ψὴ δ ΄ Ψ 2 ΄ Χ ὉΧ αν; 

χαν Οἴαγρος εἰσέλϑῃ φεύγων, οὐχ ἀτιοφεύγει πρὶν ἂν ἡμῖν 
- ΄ - ν ἡ ἢ 2 , 

ἐχ τῆς Νιόβης εἴπῃ ῥῆσιν τὴν καλλίστην ἀπολέξας. ὅ80 
Α ΟἹ ΄ ν - ΄ὔ (τ ἘΞ ΄, χἂν αὐλητής γε δίχην νιχᾷ, ταύτης ἡμῖν ἐπίχειρα 

ἐᾷ μα ἣ Ξ ,: η 5 ἊΣ 
ἐν φορβειᾷ τοῖσι διχασταῖς ἔξοδον ηὔλησ᾽ ἀπιοῦσιν. 

χἂν ἀποϑνήσχων ὃ πατήρ τῳ δῷ χαταλείτπτων τταῖδ᾽ ἐπίχληρον, 
κλάειν ἡμεῖς μαχρὰ τὴν χεφαλὴν εἰπόντες τῇ διαϑήχῃ 
χαὶ τῇ χόγχῃ τῇ πάνυ σεμνῶς τοῖς σημείοισιν ἐπούση, 8 

, ΄ «“ ᾽Χ - Ἴ ἧ 7 2 , 

ἔδομεν ταύτην ὅστις ἂν ἡμᾶς ἀντιβολήσας ἀναπείσῃ. 
᾿ αν ΞΡ ’, -" ᾿ - 3 3,4.ἅ 290 ΓᾺΣ: ’, 

χαὶ ταῦτ᾽ ἀνυπεύϑυνοι δρῶμεν" τῶν δ᾽ ἄλλων οὐδεμί᾽ ἀρχή. 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΟΝ 

κ ’, ΄ , ΄, κῇ 2 Ε δ ,“- ἃ 

τουτὶ γάρ τοί σὲ μόνον τούτων ὧν εἴρηχας μαχαρίζω 
- ὍΣ 5. ΄ Ἁ ὌΧ 2 « 2 ΄- 

τῆς δ᾽ ἐπιχλήρου τὴν διαϑήχην ἀδιχεῖς ἀναχογχυλιάζων. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

ΡΥ δ᾿ ἡ δις ἢ [ ἜἘΡΕΣ Ὑ Ξ' 5 , Ἶ ε΄ 
ἔτι δ᾽ ἡ βουλὴ χὠ δῆιιος ὅταν χρῖναι μέγα πρᾶγμ᾽ ἀπορήσῃ, 90 

΄ ν 2 Ὁ - - “- “τ 

ἐψήφισται τοὺς ἀδιχοῦντας τοῖσι διχασταῖς παραδοῦναι" 
Ὁ Ξ» ’ Ὶ ΄ ὩΣ η ΄ ν 

εἶτ᾽ Εὔαϑλος χὠ μέγας οὗτος Κολαχώνυμος ἀσπιδαποβλὴς 

οὐχὶ τεροδώσειν ὑμᾶς φασίν, πιερὶ τοῦ τιλήϑους δὲ μαχεῖσϑαι. 

σι οι 

2 -»" ν᾽ ΄ ᾿ ΎΘς , Ψ » 5 ΙΝ ᾿ 

χὰν τῷ δήμῳ γνώμην οὐδεὶς πώποτ᾽ ἐνίχησεν, ἐὰν μὴ 
, ᾿ ν ’ 2 2 -ὕ ,ὔ ,ὔ ν ’, 

εἴχση τὰ διχαστήρι ἀφεῖναι πρώτιστα μίαν διχάσαντας" 59 
Φ Ἷ σὴ 2 (Ξ -- ν ΄ ς - 2 ΄ 

αὑτὸς δὲ Κλέων ὁ χεχραξιδάμας μόνον ἡμᾶς οὗ ττεριτρώγει, 
γ2η 5 7 Ὄπ ἢ ν᾿ , ἣ ᾿ 2 , 

ἀλλὰ φυλάττει διὰ χειρὸς ἔχων χαὶ τὰς μυίας ἀπαμύνει. 
ΟΣ ΦΗΙΘϑ 94 - »» ᾿ “-“ 2 σὺ δὲ τὸν “τατέρ᾽ οὐδ᾽ ὁτιοῦν τούτων τὸν σαυτοῦ πώποτ 

ἔδρασας. 
, , Ν ) ᾿ 2 ΟΩ 

ἀλλὰ Θέωρος, χαίτοὐστὶν ἀνὴρ Εὐφημίδου οὐδὲν ἐλάττων, 
Ἂς » η ΄ "] φῶ ΕΞ ἢ - - 

τὸν σφύγγον ἔχων ἐχ τῆς λεχάνης τἀμβάδι᾽ ἡμῶν ττεριχωγεῖ. 600 
, ΤΥ ΤῸΝ το 89 9 ω-“ “ ᾿Ξ: ἡ ᾿ 

σχέψαι δ᾽ ἀττὸ τῶνδ᾽ ἀγαϑῶν οἵων μ' ἀττοχλῇεις καὶ χατε- 
ρύχεις, 

« , τῇ 5} Β πα νον Ο , 5 ὃ "ἕξ 
ἣν δουλείαν οὖσαν ἔφασχες χαὶ ὑ:τηρεσίαν α:τοδείξειν. 

ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 
, ,ὔ ΄ ’ 2 2 

ἔμστλησο λέγων" ττάντως γάρ τοι ταύσει ποτὲ χἀναφανήσει 
ν ᾿ς , - 2 Ξ τον , 

σιρωχτὸς λουτροῦ πιεριγιγνόμενος τῆς ἀρχῆς τῆς τιερισέμνου. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

« ὩΣ 3, Ὁ» ΄ 5 . ΠΕΣ αν ΝΟΣ ΄ " 
ὁ δέγ᾽ ἥδιστον τούτων ἐστὶν πτάντων, οὗ ᾿γὼ ᾿πελελήσμην, θ0ῦ 

ζιν } ΄ 5 γφω , ΩΣ ς ν] ΄ » Ἐν 

καὶ ταγαϑα μοι μέμνησ᾽ ἀχεις φάσκων τῆς Ἑλλάδος ἄρχειν. δ11 
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Φ᾿ 19 ΄ 

ὅταν οἴχαδ᾽ ἴω τὸν μισϑὺν ἔχων, χατ᾽ εἰσήχοντά με τεάντες 
΄ ᾿ ΄ - « 

ἀσπάζωνται διὰ τἀργύριον, χαὶ πρῶτα μὲν ἢ ϑυγάτηρ μὲ 
᾿΄“- ΄Ὸ. 2 ἡ " - 

ἀπονίζῃ καὶ τὼ σεόδ᾽ ἀλείφη χαὶ προσχύψασα φιλῇ μὲ 
᾿ ΄ [4 - ΄ ι Ξ- 

χαὶ παππίζουσ᾽ ἅμα τῇ γλώττῃ τὸ τριώβολον ἐχχαλαμᾶται, 
Ὶ ΄ , ς - ν - ᾿ 

χαὶ τὸ γύναιόν μ᾿ ὑποθϑωπεῦσαν φυστὴν μᾶζαν τεροσενέγχῃ, 
χἄπειτα χαϑεζομένη τταρ᾽ ἐμοὶ πιροσαναγχάζη, φάγε τουτί, 

, ΄ ν ΄ 2 ΄ ’ 

ἔντραγε τουτί" τούτοισιν ἐγὼ γάνυμαι, κοὺ μή μὲ δεήσῃ 
2 ᾿ ἡ 2 " » , ς δε ϑι ΟΝ , 

ἐς σὲ βλέψαι χαὶ τὸν ταμίαν, διτότ᾽ ἄριστον παραϑῆήσει 
΄ 2 2.ϑ νὰ ’ , 

χαταρασάμεγος χαὶ τονϑορύσας. ἀλλ ἣν μή μοι ταχὺ: 
μαξη πος 

3 ͵ ͵ Ξ . 7 λὴ Ὁ 
ἀρ᾽ οὐ μεγάλην ἀρχὴν ἄρχω χαὶ τοῦ “ιὸς οὐδὲν ἐλάττω, 
ἜΤΟΣ ἢ ΄ »"Ωω9 ὦ ε , 

οστις ἄχουω ταυὔυϑ' ἀπέὲρ ὁ Ζευς; 
Β}] “- - Ω,’ ἢν γοῦν ἡμεῖς ϑορυβήσωμεν, 
πᾶς τίς φησιν τῶν τταριόντων, 

οἷον βροντᾷ τὸ διχαστήριον, 
ὦὠ Ζεῦ βασιλεῦ. 
ΜΡ ΟΣ 2 , "»» 

χὰν ἀστράψψω, πούτυζουσιν 
᾿ 3 Ὶ - χἀγχεχόδασίν γ᾽ οἱ πλουτοῦντες 

χαὶ πάνυ σεμνοί. 
Ἁ Ἁ ’ ’ ’ Ψ 2 ἐΑΞ 5 

χαὶ σὺ δέδοιχάς με μαάλιστ᾽ αὐτός 
" , ΄ ᾿ 2 ν. } 

γὴ τὴν “ήμητρα δέδοιχας, ἐγὼ ὃ 
2 "] , ΄ ἀπολοίμην εἴ σε δέδοιχα. 

ΧΟΡῸΣ 
Ρ] «“ » 

οὐττώτεοϑ᾽ οὕτω χαϑαρῶς 
2 ᾿ Ε] ΄ 2 

οὐδενὸς ἡχούσαμιεν οὐ-- 
δὲ ξυνετῶς λέγοντος, 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
Ξῃ:» Ἵ ’ » 49 ς- ς ’ , 

οὔχουν ἐρήμας ᾧεϑ' οὗτος ῥᾳδίως τρυγήσειν; 
ΗΑ “ ὙἘΝ » 2 ΟΥΡΕ ΠῚ ᾿ , δ ΄ , Ξ ) χαλῶς γὰρ ἤδειν ὡς ἐγὼ ταύτῃ χράτιστός εἰμι. 

ΧΟΡῸΣ 
«ς οσς -. 

ὡς ὃδὲ πάντ᾽ ἐπῆλϑε χοὺῦ- 
ν» - ἡ ο ΒῚ ᾿ 

δέν τι πταρῆλϑεν, ὥστ᾽ ἔγωγ᾽ 
).» ΄ ) ΄ 

ηυξανομὴν αχουῶν, 

χάν μαχάρων διχάζειν 

τάδε κέκτημαι πρόβλημια κακῶν, σκευὴν βελέων» ἀλεωρήν. 
κἂν οἶνόν μοι μὴ ᾽γχῆς σὺ πιεῖν, τὸν ὄνον τόνδ᾽ ἐσκεκόμισμαι 
οἴνου μεστόν, κατ᾽ ἐγχέομαι κλίνας" οὗτος δὲ κεχηνὼς 

βρωμησάμενος τοῦ σοῦ δίνου μέγα καὶ στράτιον κατέπαρδεν. 
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ΒῚ ν , 

αὐτὸς ἔδοξα νήσοις, θ40 
ς , ἡδόμενος λέγοντι. 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
Ὁ τί » - »7 2 ϑὰν ς - 
ὡς οὗτος ἤδη σχορδινᾶται χάστιν οὐχ ἕν αὑτοῦ. 
3: ν ΄ὔ ΄ ΄ ΠΡ ΄ 

ἡ μὴν ἐγώ σε τήμερον σχύτη βλέπειν “τοιήσω. 

ΧΟΡῸΣ 
δεῖ δέ σε παντοίας πλέχειν 

2 -- “Ἔν 

εἰς ἀπόφευξιν παλάμας. θ40 
Χ " 5] 2 ἊΝ » 

τὴν γὰρ ἐμὴν ὀργὴν πειτᾶ- 
γαι χαλεπὸν . . . 

Ν " 2 - ’ 

μὴ πρὸς ἐμοῦ λέγοντι. 
. - ΄ 2 ᾿ “ -- δ 

σιρὸς ταῦτα μύλην ἀγαϑὴν ὥρα ζητεῖν σοι καὶ νεόχοπτον, 
ΡΒ} ΄ ᾽ . “ ν κ ΞῚ ν Ὡς Ἷ 7 :-Ὲ 

ἢν μή τι λέγῃς, ἡτις δυνατὴ τὸν ἐμὸν ϑυμὸν χατερεῖξαι. 

ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 
΄ " ν Ἢ » ΄ κ , ΝΞ ᾿" -» ΝΞ 

χαλεπὸν μὲν χαὶ δεινῆς γνώμης χαὶ μείζονος ἢ ᾽πὶ τρυγῳδοῖς 650 
΄ , 2 ,ὕ - - 

ἰάσασϑαι νόσον ἀρχαίαν ἐν τῇ πόλει ἐντετοχυῖαν. 
5 ΄ ς Τὴ ᾽Ν» ἀτὰρ ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη 

ΦΙΛΟΚΛΔΕΩΝ 
γαῦσαι χαὶ μὴ πατέριζε. 

᾿ . . «“ ΄ 2 , . ’ ᾿ξ 

εἰ μὴ γὰρ πτως δουλεύω “γώ, τουτὶ ταχέως με διδάξεις, 
3 , «“ 3. ᾽Σ ὉΧ - ΄, 2 

οὐχ ἔστιν ὅπως οὐχὶ τεϑνήξεις, χᾶν χρῇ σπλάγχνων μι 
ἀπέχεσϑαι. 

ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 
’ ε ν Υ κα) 3η ν ᾿ 

ἀχρόασαί νυν ὦ παππίδιον χαλάσας λίγον τὸ μέτωπον" θδῦ 
- , ὴῚ ΄ 3929. 3 Χ , 

χαὶ σερῶτον μὲν λόγισαι φαύλως, μὴ ψήφοις ἀλλ᾽ ἀπὸ χειρός, 
ν , "ἃ . ω , 7 ΤΩΝ κ ΄ Ν 

τὸν φύρον ἡμῖν ἀττὸ τῶν ττόλεων συλλήβδην τὸν προσιόντα 
γ7 5 , , . ἈΉΡ ΄ 

χἄξω τούτου τὰ τέλη χωρὶς καὶ τὰς τιολλὰς ἑχατοστάς, 

σιρυτανεΐα μέταλλ᾽ ἀγορὰς λιμένας μισϑοὺς καὶ δημιότερατα. 
, ΄ ΄ Χ ν η ΄ὔ ς - 

τούτων ττλήρωμα τάλαντ᾽ ἐγγὺς δισχίλια γίγνεται ἡμῖν. 000 
ἀπὸ τούτου νυν κατάϑες μισϑὸν τοῖσι δικασταῖς ἐνιαυτοῦ 

. ΄ ’ Ὶ “ - ς ΄, 

ἐξ χιλιάσιν, χοὔττω πλείους ἐν τῇ χώρᾳ κατένασϑεν, 
,ὔ ξ: τ ’ ν , ΄, 

γίγνεται ἡμῖν ἑχατὸν δήττου χαὶ “ιεντήχοντα τάλαντα. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

)δ᾽ ς ὃ ""» -» Δ: ων ἡι - » 2 2) η) ὋΣ ς "ἢ 

οὐδ᾽ ἡ δεκάτη τῶν προσιόντων ἡμῖν ἀρ ἐγίγνεϑ' ὃ μισϑὸός. 

ΒΔΕΔΥΚΛΕΩΝ 
. ,) 2 ΄ Ἂν: 

μα “44 οὐ μιέντοι. θ0ῦ 
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ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
Ν - , Φῳ. μὴ ’ ΕΙΣ 

χαὶ ποῖ τρέπεται δὴ πειτὰ τὰ χρήματα τάλλα; 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

5: ΄ " Ὁ 5 χὰ δ ὸν, » 3,4 ᾿ , 

ἐς τούτους τοὺς ᾿ οὐχὶ προδώσω τὸν ϑηναίων χολοσυρτόν, 
. ᾿ »- » ΄ 3. οἷν " ΕἸ ᾽ 

ἀλλὰ μαχοῦμαι περὶ τοῦ τιλήϑους ἀεί. σὺ γὰρ ὦ πάτερ 
αὐτοὺς 

ἄρχειν αἱρεῖ σαυτοῦ τούτοις τοῖς δηματίοις περιττερϑείς, 
χάϑ' οὗτοι μὲν δωροδοχοῦσιν χατὰ πτεντήχοντα τάλαντα 

ΟΣ - , - ΡΝ - 

ἀπὸ τῶν πόλεων ἐπαπειλοῦντες τοιαυτὶ χαναφοβοῦντες, 
, " ΄ ὉΧ ΄ εἰ ΄ ς - ΄ 

οἴσετε τὸν φόρον, ἢ βροντήσας τὴν πόλιν ὑμῶν ἀνατρέψω. 
- - ᾽ » - » Ἁ Ψ ,» 

σὺ δὲ τῆς ἀρχῆς ἀγαπᾷς τῆς σῆς τοὺς ἀργελόφους περι- 
τρώγων. 

ς ν᾿ - , ς "ἡ ᾿ κ , κ᾿ 2 

οἵ δὲ ξύμμαχοι ὡς ἤσϑηνται τὸν μὲν σύρφαχα τὸν ἄλλον 
ἐχ χηϑαρίου λαγαριζόμενον χαὶ τραγαλίζοντα τὸ μηδέν, 
σὲ μὲν ἡγοῦνται Κόννου ψῆφον, τούτοισι δὲ δωροφοροῦσιν 
ὕρχας οἶνον δάτειιδας τυρὸν μέλε σήσαιια τιροσχεφάλαια 

΄ »,Ὁ ΄ ΄“ , 

φιάλας χλανίδας στεφάνους ὕριους ἐχπώματα πλουϑυ- 
γίειαν" 

σοὶ δ᾽ ὧν ἄρχεις, πολλὰ μὲν ἐν γῇ πολλὰ δ᾽ ἐφ᾽ ὑγρᾷ πι χει, πονλανμεν ον, πρλν ρ Ὁγθᾷ τις 
τυλευσας, 

Ἴ Ὁ ΄, 2“. -- - , 

οὐδεὶς οὐδὲ σχορόδου χεφραλὴν τοῖς ἑιψνητοῖσι δίδωσιν. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

" »}) 2 Ν 2 ᾿ - 

μὰ “Γ΄ ἀλλὰ παρ᾽ Εὐχαρίδου καὐτὸς τρεῖς γ᾽ ἄγλιϑας 
Ἷ 

μετέπεμιμα. 
3.523 2 “ Ἁ , 2 2 ᾿ }] , ἀλλ αὑτὴν μοι τὴν δουλείαν οὐχ ἀποφαίνων ἀποχναίεις. 

ΒΔΕΛΔΥΚΛΕΩΝ 
οὐ γὰρ μεγάλῃ δουλεία ᾽στὶν τούτους μὲν ἅπαντας ἐν ἀρχαῖς 
αὐτούς τ᾽ εἶναι χαὶ τοὺς χόλαχας τοὺς τούτων μισϑοφο- 

ροῦντας; 

σοὶ δ᾽ ἢν τις δῷ τοὺς τρεῖς ὀβολούς, ἀγαπᾷς οἷς αὐτὸς 
ἐλαύνων 

χαὶ πεζομαχῶν χαὶ πολιορχῶν ἐχτήσω ττολλὰ σπτονήσας. 

χαὶ πρὸς τούτοις ἐπιταττόμενος φοιτᾷς, ὃ μάλιστά μ᾽ 
Ἔκ 
ἀπάγχει, 

ὅταν εἰσελϑὸν μειράχιόν σοι χατάπυγον, Χαιρέου υἱός, 
ὡδὲ διαβὰς διαχινηϑεὶς τῷ σώματι χαὶ τρυφερανϑείς, 
ἥχειν εἴπῃ πρὼ χἀν ὥρᾳ διχάσονθ᾽, ὡς ὕστις ἂν ὑμῶν 
ὕστερος ἔλϑῃ τοῦ σημείου, τὸ τριώβολον οὐ χομιεῖται" 

ὯΝ 
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ὑτὸς δὲ φέρει τὸ συνηγοριχὺν δραχμήν, κἂν ὕστερος ἔλϑῃ" αὐτὸς δὲ φέρει τὸ συνηγοριχὸν δραχμήν, κἂν ρος ἔλϑῃ 
- - 2 ΄ ΄ ᾿ - "Ὁ τ ς “« 

καὶ χοινωνῶν τῶν ἀρχόντων ἑτέρῳ τινὶ τῶν μεϑ' ἑαυτοῦ, 
», ᾿, . ᾳ«Ψψ »- ΄ ᾿, -" » νος; 

ἣν τίς τι διδῷ τῶν φευγόντων, ξυνϑέντε τὸ τπιρᾶγμα δύ᾽ ὄντε 
. ΄ 5. ΩΝ Ἑ. , 2. ὑπ ( .“«2Ὁ 9.2} , ᾿ ἐσπτουδάκατον, χᾷϑ' ὡς πρίονϑ᾽ ὃ μὲν ἕλχει ὃ δ᾽ ἀντενέδωχεν 
σὺ δὲ χασχάζεις τὸν χωλαγρέτην, τὸ δὲ πραττόμενόν σε 690 

λέληϑεν. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

-« 3 , ΄ ΄ “ ν τὰν ΄, 

ταυτί με στοιοῦσ᾽ ; οἴμοι τί λέγεις; ὡς μου τὸν ϑῖνα ταράττεις, 
᾿ - “ 2 3 ὦ ΞΡαν; 

χαὶ τὸν νοῦν μου προσάγεις μᾶλλον, χοὺχ οἶδ᾽ ὃ τι χρῆμά 
μὲς τχτοιξῖς. 

ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 
ΟΝ ’ [τ ΟΞ .λ “« ΑΙ ν (δ᾽ ΄“ 

σχέιμαι τοίνυν ὡως ἕξζον σοι ττλούυτειν χαι τοισι ατασιν 
ς Ν - 32" ΄ 2 2 2 ’ 

ὑπτὺ τῶν ἀεὶ δημιζόντων οὐχ οἶδ᾽ ὅπῃ ἐγχεχύχλησαι, 
σ΄ ,ὔ , ᾿ 2 - , 

ὅστις πόλεων ἄρχων τιλείστων ἅπὸ τοῦ Πόντου μέχρι τοὺ 
Σαρδοῦς 

2 3 , ν "ἡ ,ὔ 2 , ᾿ ἐδ ἈΕῚ , 

οὐχ ἀπολαύεις ττλὴν τοῦϑ᾽ ὃ φέρεις ἀχαρές, χαὶ τοῦτ᾽ ἐρίῳ σοι 
᾿- 32 - - «ς η 

ἐνστάζουσιν χατὰ μιχρὸν ἀεὶ τοῦ ζῆν ἕνεχ᾽ ὥσπερ ἔλαιον. 
΄ , ᾿ς ἜΣ » ΤᾺ “ - 

βούλονται γάρ σε ττένητ᾽ εἶναι" χαὶ τοῦϑ᾽ ὧν οὕνεχ᾽ ἐρῶ σοι, 
ἵνα γιγνώσχῃς τὸν τιϑασευτήν, χᾷαϑ' ὅταν οὗτός γ᾽ ἐπισίξῃ 

.Ὶ ΞΦΦῷ οι 

τον - 2. 9 - Ὁ ΘΝ Γ εὸ 3." ᾿, 2 - 2 δῶο 
ἐπὶ τῶν ἐχϑρῶν τιν᾽ ἐπιρρύξας ἀγρίως αὐτοῖς ἐπιπτηδᾷς. 

ΡῚ ν 2, ὴ , , - , ς᾽ὔ τ 2 

εἰ, γὰρ ἐβούλοντο βίον πορίσαι τῷ δήμῳ, δάδιον ἣν ἄν. 
5} , , ΄, . .«- 4 ΄ ς » 2 ’ 

εἰσίν γε στιόλεις χίλιαι αἱ νῦν τὸν φόρον ἡμῖν ἀττάγουσιν" 
Γ , , ΄ ΄ ΄ 

τούτων εἴχοσιν ἄνδρας βόσχειν εἴ τις πττροσέταττεν ἑχάστῃ, 
42 5 -" - , - ΄, 

δύο μυριάδ᾽ ἂν τῶν δημοτιχῶν ἔζων ἐν ττᾶσι λαγῴοις 
καὶ στεφάνοισιν τεαντοδαττοῖσιν χαὶ τευῷ χαὶ πυριάτῃ, τιὸ 

, “ “»᾿ 3) ’ ᾿" αΨ ποτῷ ’, ἄξια τῆς γῆς ἀπολαύοντες χαὶ τοῦ Μαραϑῶνι τροπαίου. 
- Ἄνα Ψ "2 “9 ὦ - ᾿ ΩΣ »" 

γῦν δ᾽ ὥσπερ ἐλαολόγοι χωρεῖϑ᾽ ἅμα τῷ τὸν μισϑὸν ἔχοντι. 
ΦΙΔΟΚΛΕΩΝ 

, 2 «“ , -» Ν: γτ 

οἴμοι τί ττέπονϑ᾽; ὥσπερ νάρχη μου τῆς χειρὸς χαταχεῖται, 
χαὶ τὸ ξίφος οὐ δύναμαι χατέχειν, ἀλλ ἤδη μαλϑαχός εἰμι : ξίφος ναμαι κατέχειν, ἀλλ ἤδη μαλϑαχός εἶμι. 

ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 
52) ’, " , ᾿] ᾿ » », ’, 

ἀλλ ὁπόταν μὲν δείσωσ᾽ αὐτοί, τὴν Εὔβοιαν διδόασιν Τ1ὅ 
Φειι τ - ς ΄, ’ ΄ὔ ὑμῖν χαὶ σῖτον ὑφίστανται χατὰ σπτεντήχοντα μεδίμνους 

ΞΘ , 2 2 , , , , , , 

σποριεῖν" ἔδοσαν δ᾽ οὐττώτιοτέ σοι τελὴν τιρῴην τιέντε μεδέιινους, 

καὶ ταῦτα μόλις ξενίας φεύγων ἔλαβες κατὰ χοίνιχα, χριϑῶν. 
τὸ “ 3 , 92 , 

ὧν οὔνεχ᾽ ἐγώ σ᾽ ἀπέχλῃον ἀεὶ 
βόσχειν ἐϑέλων καὶ μὴ τούτους 720 
2 “ - 

ἐγχάσχειν σοι στομφάζοντας. 
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χαὶ νῦν ἀτεχνῶς ἐϑέλω παρέχειν 
ὃ τι βούλει σοι, 
σλὴν χωλαγρέτου γάλα πίνειν. 

ΧΟΡῸΣ 
3 " Ψ “ , Β 3 - - 

ἡ που σοφὸς ἣν ὅστις ἔφασχεν, πρὶν ἂν ἀμφοῖν μῦϑον 
ἀχούσῃς, 

ἢ ΄ ν ᾿" 3 - - - , ᾿ 
οὐχ ἂν διχάσαις. σὺ γὰρ οὖν νῦν μοι νιχᾶν τεολλῷ δεδόχησαι 

2 ᾿ , 

ὥστ᾽ ἤδη τὴν ὀργὴν χαλάσας τοὺς σχίπωνας καταβάλλω. 
3 ἘΣ - ς ᾽ ς κυ - 5. «ν - 

ἀλλ᾽ ὦ τῆς ἡλιχίας ἡμῖν τῆς αὐτῆς συνϑιασῶτα, 
- - ΄ 2 ω , 

σιϑοῦ πιϑοῦ λόγοισι, μηδ᾽ ἄφρων γένῃ 
ΝΒ] , Ν ΄ 3 2 Ψ 

μηδ᾽ ἀτενὴς ἄγαν ἀτεράμων τ᾽ ἀνήρ. 
μ , ; ΡΒ. . 

εἴϑ᾽ ὠφελέν μοι κηδεμὼν ἢ ξυγγενὴς 
3 ᾿ Ὁ -- 23 , 

εἶναί τις ὅστις τοιαῦτ᾽ ἐνουϑέτει. 

σοὶ δὲ νῦν τις ϑεῶν παρὼν ἐμφανὴς 

ξυλλαμβάνει τοῦ πράγματος, 

χαὶ δῆλός ἔστιν εὖ ποιῶν" 
᾿ εἶ ᾿ , 

σὺ δὲ παρὼν δέχου. 
ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 

" , Ω , 2 Ψ' ἘΝ , χαὶ μὴν ϑρέψω γ᾽ αὐτὸν παρέχων 
[4 -ἄῳἜ ΄ ᾽ ν 

ὅσα πρεσβύτῃ ξύμφορα, χόνδρον 
λείχειν, χλαῖναν μαλαχήν, σισύραν, 

’, ΄“ 

πόρνην, ἥτις τὸ πέος τρίψει 
2 - 

χαὶ τὴν ὀσφῦν. 
55 Ὑ Ἰν - Υ "- 
ἀλλ τι σιγᾷ χοὺδὲν γρύζει, 

-- 3 2 , ᾿ , τοῦτ᾽ οὐ δύναταί με τιροσέσϑαι. 
ΧΟΡῸΣ 

᾿ δ ἡδ Ὶ , ΄ ω᾽ (« γνενουϑέτηχεν αὑτὸν ἐς τὰ πράγμαϑ', οἷς, 
τότ᾽ ἐπεμαίνετ᾽" ἔγνωχε γὰρ ἀρτίως, 
λογίζεταί τ᾽ ἐχεῖνα ττάνϑ᾽ ἁμαρτίας 
ἃ σοῦ χελεύοντος οὐχ ἐπείϑετο. 
νῦν δ᾽ ἴσως τοῖσι σοῖς λόγοις πιείϑεται 

χαὶ σωφρονεῖ μέντοι μεϑι- 
στὰς ἐς τὸ λοιττὸν τὸν τρόπον 
σπιϑόμενός τέ σοι. 
Ἢ ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
ἰώ μιοί μοι. 

᾿ ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 
ουτος τί βοᾷς; 
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ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
μὴ μοι τούτων μηδὲν ὑπισχνοῦ. 
χείνων ἔραμαι, χεῖϑιε γενοίμαν, 
ἵν᾽ ὃ κήρυξ φησί, τίς ἀψήφι-- 
στος; ἀνιστάσϑω. 

χἀπισταίην ἐπὶ τοῖς χηιιοῖς 
τνηφιζοιιένων ὃ τελευταῖος. 
σπεῦδ᾽ ὦ ψυχή. ποῦ μοι ψυχή; 

πάρες ὦ σχιερά. μὰ τὸν Ἡραχλέα 
μή νυν ἔτ᾽ ἐγὼ ν τοῖσι διχασταῖς 
κλέπτοντα Κλέωνα λάβοιμι. 

ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 
5. 6,3. 35 ΄ ᾿ - - 2 ᾿ - 
[9 ὦ σιάτερ πρὸς τῶν ϑεῶν ἐμοὶ πιϑοῦ. 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
΄,΄ 7 ὙΓ “ ’ Δ ΄, 

τί σοι πίϑωμαι; λέγ᾽ ὃ τι βούλει πλὴν ἕνός. 
ΒΔΕΔΥΚΛΕΩΝ 

΄, ἔβα. ἀν ΟῚ, ποίου; φέρ᾽ ἴδω. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
τοῦ μὴ διχάζειν. τοῦτο δὲ 

Ἅ ὃ ες ὃ β -« ΄ ᾿Ξ ΒᾺΝ Ξ“ . ᾽, 

ἐδὴς διαχρινεῖ πρότερον ἢ γὼ ττείσομαι. 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

᾿Ν 2 Ἵ; . - ΄, - 

σὺ δ᾽ οὖν, ἐπειδὴ τοῦτο χεχάρηχας ποιῶν, 
ἐχεῖσε μὲν μηχέτι βάδιζ᾽, ἀλλ ἐνθαδὶ 

) Ξ ; " Ξ ἊΝ Γ 
αὑτοῦ μένων δίχαζε τοῖσιν οἰχέταις. 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
χερὶ τοῦ; τί ληρεῖς; 

ΒΔΕΔΥΚΛΕΩΝ 
-» ω9 [42 ΟΣ “Ὦ , Ξ 

σιρᾶτϑ' ἀπερ ἑχεῖ σπιραττέεται 
“ ᾿" , Ψ , Σ ς Χ 7 

ὁτι τὴν ϑύυραν ἀνέῳξεν ἡ σηχὶς λάϑρᾳ, 

ταύτης ἐπιβολὴν ψηφιεῖ μίαν μόνην. 
σιάντως δὲ χἀχεῖ ταῦτ᾽ ἔδρας ἑχάστοτε. 

ν - , - ΚΟΥῪς ᾽Χ ᾿ξ τος 

καὶ ταυτὰ μὲν γυν εὔλογως, ἣν ξξέχῃ 

ἔλη χατ᾽ ὄρϑρον, ἡλιάσει πρὸς ἥλιον" ἔλη κατ᾽ ὄρϑρον, ἡλιάσει τιρὸς ἥλιον 
ῖν ν ’ ν ν ΜΡ , 

ἐὰν δὲ νίφη, πρὸς τὸ τιῦρ χαϑήμενος 
“ λ , ᾿ ᾿, 

ὕοντος εἴσει" χἂν ἔγρῃ μεσημβρινός, 
ον ἐλ - Τὰ) Ϊ΄:. ἡ , “- , 

οὐδείς σ᾽ ἀποχλήσει ϑεσμοϑέτης τῇ κιγχλίδι. 
ΤΕ ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

τουτί μ΄ ἀρέσχει. 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 
π' ὃς δὲ οὐ 2 ᾿ δῶ 

ρος δὲ τούτοις γ, ἣν Οίχην 

01 
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λέγῃ μαχράν τις, οὐχὶ 7τεινῶν ἀναμεγεῖς 
, » Ν " 2 ΄ 

δάχνων σεαυτὸν χαὶ τὸν ἀττολογούμενον. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

πῶς οὖν διαγιγνώσχειν καλῶς δυνήσομαι 
ὥσπερ πρότερον τὰ πράγματ᾽ ἔτει μασώμενος; 

ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 
- 2 » ᾿ , μὴ ΄ 

πολλῷ γ᾽ ἀμεινον᾽ χαὶ λέγεται γὰρ τουτογί, 
ὡς οἱ δικασταὶ ψευδομένων τῶν μαρτύρων 
μόλις τὸ πρᾶγμ᾽ ἔγνωσαν ἀναμασώμενοι. 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
2 ΄ , ᾿ 2 » 3 - 93 Ρ ΄, 

ἀνά τοί με πείϑεις. ἀλλ᾽ ἔχεῖν οὕπω λέγεις, 
ΑΝ, Ἁ ς ; ’ 

τὸν μισϑὸν ὁποόϑεν λήψομαι. 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

σιαρ᾽ ἐμοῦ. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

χαλῶς, 
«ς ν 39..3 » 2 βϑιγίινεν ΄ 

ὁτιὴ κατ᾽ ἐμαυτὸν χοὺ μεϑ' ἑτέρου λήψομαι. 
αἴσχιστα γάρ τοί μ᾽ εἰργάσατο “υσίστρατος 

, ; 3 - , . 

ὃ σχωτιτόλης. δραχμὴν μετ᾽ ἐμοῦ πρῴην λαβὼν 
2 ᾿ 5 ΞΡ τε ας δ ΡΟΣ; ἐλϑὼν διεχερμάτιζετ᾽ ἐν τοῖς ἰχϑύσιν, 
χἄπειτ᾽ ἐπέϑηχε τρεῖς λοπίδας μοι χεστρέων" 

Ὁ τὸ ΣΕ; ἘΣῪ τπ γον ᾿ . 2. μων 
χἀγὼ ᾿νέχαψν᾽" ὀβολοὺς γὰρ φόμην λαβεῖν" 
χάτα βδελυχϑεὶς ὀσφρόμενος ἐξέπτυσα" 

ΓΦ το Β 
Ε 2 ΖΦ 2 , 

χαϑ' εἷλκον αὑτόν. 
ΒΔΕΔΥΚΛΕΩΝ 
« " , " - }) . ὦ 

ὁ δὲ τί πρὸς ταῦτ εἰφ᾽; 
ΦΙΔΟΚΛΕΈΟΝ 

ἀλεχτρυόνος μ᾽ ἔφασχε χοιλίαν ἔχειν" 
ταχὺ γοῦν χαταπέψεις τἀργύριον, ἡ δ᾽ ὃς γελῶν. 

ΒΔΕΔΥΚΛΕΩΝ 
ς - “ " - - - 

ὁρᾷς ὅσον χαὶ τοῦτο δῆτα χερδανεῖς. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

Ε] ’ ΄ 3ὴ.) ὦ , , 

οὐ πάνυ τι μιχρόν. ἀλλ ὅπερ μέλλεις ποίει. 
ὟᾺ Ά, ᾿ ΄ " , 

χᾶν γὰρ πυρέττω, τόν γε μισϑοὸν λήψομαι. 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

2 Ἷ , Σ᾽ .. ΨῚ - ὦ τ“ , 

ἀνάμενέ νυν᾿ ἐγὼ δὲ ταῦϑ' ἥξω φέρων. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

΄ Ν - ν ΄ 2 ς ’ 

ὁρα τὸ χρῆμα, τὰ λόγε᾽ ὡς περαίνεται. 
ΡῚ ΄ » ς 2 ὮΝ “Ὁ 

ἡχηχοὴ γὰρ ὡς ϑηναῖοί ποτε 
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’ 2 »" - ὌΝ, . , δικάσοιεν ἐπὶ ταῖς οἰχίαισι τὰς δίχας, 

᾽} - ’ Ἢ ΄ - Ὁ ὙΞΕΙ} 

χὰν τοῖς προϑύροις ἐνοιχοδομήσοι πτῶς ἀνὴρ 
ς - ᾿ ᾿ ΄ 

αὑτῷ δικαστηρίδιον μιχρὸν στᾶνυ, 
΄“ ΄ - - - 

ὥσπερ ἕχάτειον, πτανταχοῦ πρὸ τῶν ϑυρῶν. 80 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

2 ΄ 3... 5 » ς «“ 5 ἈΕῚ Χ , ἰδού, τί ἔτ᾽ ἐρεῖς; ὡς ἅπαντ ἐγὼ φέρω 
«“ , - - ἊΝ 

ὅσαττερ ἔφασχον, χἄτι πολλῷ πλείονα. 
3 ν , Ν ΄ ς 

ἀμὶς μέν, ἣν οὐρητιάσης, αὑτηὶ 
" ΄ μ - 

σιαρὰ σοὶ χρεμήσετ᾽ ἐγγὺς ἀπὸ τοῦ παττάλου. 
ΦΙΛΟΚΛΕΟΝ 

σοφόν γε τουτὶ χαὶ γέροντι πρόσφορον 810 
ἐξηῦρες ἀτεχνῶς φάρμαχον στραγγουρίας. 

ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 
χαὶ πῦρ γε τουτί" χαὶ προσέστηχεν φαχῆ 
ῥοφεῖν, ἐὰν δέῃ τι. 

ΦΙΔΟΚΛΑΒΩΝ 
- 2 ἘῚ ίως 

τοῦτ᾽ αὖ δεξιόν 
Ψ -»" χ - 

αὐτοῦ μένων γὰρ τὴν φαχῆν ῥδοφήσομαι. 
᾿ , ε 2 Σὲ , 

ἀτὰρ τί τὸν ὄρνιν ὡς ἔμ᾽ ξξηνέγχατε; 81ὅ 
ΒΔΕΔΥΚΛΕΟΝ 

ὩΣ 3...» ΡΒ} , ΡῚ ᾿ ἐς 

ἵν ἂν, ἣν χαϑεύδης ἀπολογουμένου τινός, 
ΡΒ 5» { ἘΞ 25 ,ὕ 2 ς , 

ᾷδων ἀνωϑὲεν ἐξεγείρῃ σ᾽ οὑτοσί. 
ἑ Νι 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
. - 2 ὴ 2 ’, 

ἕν ἔτι ποϑῶ, τὰ δ᾽ ἀλλ᾽ ἀρέσχει μοι. 
ΒΔΕΔΥΚΛΕΩΝ 

ΤῸ τ 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

2 - ΄ - ΄ 

ϑηρῷον οὔπω ᾿ξεχόμισας τὸ τοῦ “ύχου. 
ΒΔΕΔΥΚΛΕΩΝ 

[Ὰ 9] 
, ᾿ ΡΝ] ᾿ «“ ε ,ὔ 

σπιάρεστι τουτί, καὐτὸς ἄναξ οὑτοσί. 8: 
ΦΙΛΟΚΛΕῸΝ 

ΕΥ̓ , 9 κ«' πττ οὐ νι ΕΟ ΟΞ; "5: 32. 5 ὦ 
ὠ δέσποϑ'᾽ ἥρως ὡς χαλεπὸς ἀρ᾽ ἡσϑ' ἰδεῖν. 

ΒΔΕΛΥΚΛΕΟΝ 
ΤΑΝ εὐ; ’ πΝ ,ὔ 

οἱοσπερ ἡμῖν φαίνεται Κλεώνυμος. 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
ΝΣ ε ΥΝ 3 "δ᾽ πὰ Ἁ Ἂν ὉΧ “ΦἙ ᾿ 

οὔχουν ἔχει γ᾽ οὐδ᾽ αὑτὸς ἥρως ὧν ὁπλα. 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

- ΒΝ] ᾽"“ ΄ -" Β} ᾽, 

εἰ ϑᾶττον ἐχαϑίζου σύ, ϑᾶττον ἂν δίχην 

ἐχάλουν. 890 
Αὐ ιδιορ]ιανῖς υοἱ. 1. 13 
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ΦΙΛΟΚΛΈΩΝ 
, « » 4 2 » ᾿ 

χάλει νυν, ὡς χάϑημαι ᾿γὼ πάλαι. 
ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 

, .Ξ 2 - - , ΄, φέρε νυν τίν᾽ αὐτῷ πρῶτον εἰσάγω δίχην; 
,᾿ , » ΄ - 2 - Ἀν τί τίς χαχὸν δέδραχε τῶν ἕν τῴχίᾳ; 

ς - ΄ ’ " ’ 

ἢ Θρᾷττὰ προσχαυσασὰ πρῴην τὴν χυτραν. 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
Σ τ ὅν, ἔξυ 3η) 35. 3 , 
ἐπίσχες οὗτος" ὡς Ολίγου μ' ἀπώλεσας. 
ἄνευ δρυφάχτου τὴν δίχην μέλλεις χαλεῖν, 
. - «ς - - κ: - 2 ’ 

ὃ πρῶτον ἡμῖν τῶν ἱερῶν ἑφαίνετο; 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΟΝ 

Ἂν 3, 2) ἊΨ ’ 

μα τὸν “1 οὐ παρέστιν. 

ΦΙΛΟΚΛΈΟΝ 
..72 ἀλλ ἐγὼ δραμὼν 

᾿Ξ. ἋἍ, - ΄ ΣΥΝ { 

αὑτὸς χομιοῦμαι τὸ γε παραυτίχ ἔνδοϑεν 
[42 - 2 

ὁ τι ποτὲ χρῆμ. 
ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 

ὡς δεινὸν ἡ φιλοχωρί ὡς δεινὸν ἡ φιλοχωρία. 
ἘΑΝΘΙΑΣ 

“ὴ.52 ’ , ’ 

βάλλ ἐς κόραχας. τοιουτονὶ τρέφειν χύνα. 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΟΝ 

, ,) ν᾽ ΡΝ] ᾿ 

τί δ᾽ ἔστιν ἐτεόν; 
ΞΑΝΘΙᾺΣ 

ΒΡ] ν ς , 3 ’, 

οὐ γὰρ ὁ “αβης ἀρτίως 
ς ΄ » ς ὃ χύων παρᾷξας ἐς τὸν ἰπνὸν ὑφαρπάσας 
τροφαλίδα τυροῦ σιχελιχὴν χατεδήδοχεν; 

ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 
ἐπα Ἐπ λν δ - , - 

τοῦτ᾽ ἀρὰ πρῶτον τἀδίχημα τῷ πατρὶ 
εἰσαχτέον μοι" σὺ δὲ χατηγόρει παρών. 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
Ἂ ,} 2 5» 2 2 Ὁ ΄ ’ 

μα “6 οὐχ ἔγωγ᾽ ἀλλ᾽ ἁτερός φησιν χύων 

χατηγορήσειν, ἣν τις εἰσάγῃ γραφήν. 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

ἴϑι νυν ἄγ᾽ αὐτὼ δεῦρο. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

ταῦτα χρὴ ποιεῖν. 
᾿ΞΕΊΝ ΒΔΕΔΥΚΆΒΩΝ 

τουτὶ τί ἔστι; 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

χοιροχομεῖον Ἑστίας. 
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ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 

Δ 29. Ὁ ἂν ἢ ᾿, - δ 
εἰϑ ἱεροσυλῆσας φέρεις: 846 

ΦΙΛΔΟΚΛΕΩΝ 
᾿Ξ 3ὴ4.2 

οὐχ ἃλλ ινὰ 
2 3 ς , 2 ΄ πὸ ᾽, , ἀφ᾽ Ἑστίας ἀρχόμενος ἐπιτρέίψω τινά. 
515.29. 5 ΟΡ, ΨΩ πτντὰς 3. ἣ “ ΩἸ2 
ἀλλ εἴσαγ ἀνύοας" ὡς ἔγω τιμᾶν βλέπω. 

ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 
φέρε νυν ἐνέγχω τὰς σανίδας καὶ τὰς γραφάς. 

ΦΙΛΟΚΛΈΩΝ 
" Υ̓ - Ξ 77 Ὶ “1,9 οἴμοι διατρίβεις χα:τολεῖς τριψψημεεροῶν 
ἐγὼ δ᾽ ἀλοχίζειν ἐδεόμην τὸ χωρίον. 800 

ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 
7 ΄, 

ἰδού. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

χάλει νυν. 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

ταῦτα δή. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

τίς οὑτοσὶ 
ς - ΄ 

ὃ πρῶτός ἐστιν; 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

2 ΄ ε Ἀν, 

ἐς χόραχας, ὡς ἀχϑομαι 
ΕῪ Φ ΜᾺ Χ νι» ’, 

ὁτιὴ ᾿πελαϑόμην τοὺς χαδίσχους ἐχφέρειν. 
ΦΙΛΟΚΛΔΕΩΝ 

οὗτος σὺ ποῖ ϑεῖς; 
ΒΔΕΛΔΥΚΛΕΩΝ 

2 δ , 

ἐπὶ καδίσχους. 

ΦΙΔΟΚΛΕΩΝ 
μηδαμῶς. 

ν ν “" Ν 2 ’, ΤΣ 

ἐγὼ γὰρ εἶχον τούσδε τοὺς ἀρυστίχους. 8ῦῦ 
ΒΔΕΛΔΥΚΛΕΟΝ 

κάλλιστα τοίνυν" πάντα γὰρ πάρεστι νῷν 
“ , ’ δὴ - Ὶ ’ 

ὅσων δεόμεϑα, πλήν γε δὴ τῆς χλεψύδρας. 
ΦΙΛΟΙΚΛΕΩΝ 

ς ’ » κάθ 

ἡδὲ δὲ δή τις ἐστὶν οὐχὶ χλειψύδρα; 
ΒΔΕΔΥΚΛΕΩΝ 

ἘῚ 2 ""- 2 ΄ 
εὖ γ᾽ ἐχπορίζεις αὐτὰ κἀπιχωρίως. 
32 2 «ς ΄ - “- ΄ 

ἀλλ᾽ ὡς τάχιστα τοῦρ τις ἐξενεγχάτω 860 

χαὶ μυρρίνας χαὶ τὸν λιβανωτὸν ἔνδοϑεν, 
΄“ ΒᾺῚ ϑυΣς ’ ΄ - - - 

οσως ἂν εὐξωμεσϑα πρῶτα τοῖς ϑεοῖς. 
155 
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ΧΟΡΟΣ 
κ . ς - 2 ᾿ - - 

χαὶ μὴν ἡμεῖς ἐπὶ ταῖς σπονδαῖς 
- 2 - 

χαὶ ταῖς εὐχαῖς 

φήμην ἀγαϑὴν λέξομεν ὑμῖν, 

ὅτι γενναίως ἐκ τοῦ πολέμου 

χαὶ τοῦ νείχους ξυνεβήτην. 

εὐφημία μὲν πρῶτα νῦν ὑπαρχέτω. 
τ “-κ , η ΄ 2 2 - ΄ ὦ Φοῖβ᾽ Ζπτολλον τούϑι᾽ ἐπε ἀγαϑῇ τύχῃ 
τὸ πρᾶγμ᾽ ὃ μηχανᾶται 
ἔιιπροσϑεν οὗτος τῶν ϑυρῶν, 
ἅπασιν ἡμῖν ἁρμόσαι 
σαυσαμένοις πλάνων. 

ἰήιε παιάν. 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

ΩΣ ᾿ 3 3» Ἔ - ᾿ἢ - 2 - ΄ φ ᾽ ᾿ 

ὦ δέσποτ᾽ ἄναξ γεῖτον ἀγυιεῦ τοὐμοῦ προπύλου πάρος 
αὐλᾶς, 

δέξαι τελετὴν χαινὴν ὠναξ, ἣν τῷ πατρὶ χαινοτομοῦμεν, 

σπαῦσόν τ᾽ αὐτοῦ τοῦτο τὸ λίαν στρυφνὸν καὶ πρίνινον ῆϑος, 
ἀντὶ σιραίου μέλιτος μιχρὺν τῷ ϑυμιδίῳ παραμίξας" 

, δῷ 5. ΄ 
ἤδη δ᾽ εἶναι τοῖς ἀνθρώποις 

, ’ 

ἤἥτειον αὐτόν, 
τοὺς φεύγοντάς τ᾽ ἐλεεῖν μᾶλλην 
τῶν γραψαμένων 

2 , 2 ΄ 

χαπιδαχρύειν ἀντιβολούντων, 

χαὶ πταυσάμενον τῆς δυσκολίας 
2 ; - 3 -" 

ἀπὸ τῆς ὀργῆς 
ὴν ἀχαλή ἀρελέσϑ τὴν ἀχαλήφην ἀφελέσϑαι. 

ΧΟΡῸΣ 
ξ ΒΡ .} ΄, 2 ᾿ 

ξυνευχόμεσϑα ταῦτά σοι χάπᾷδομεν 
νεαισιν ἀρχαῖς ἕγεχα τῶν προλελεγμένων. 
εὖνοι γάρ ἐσμεν ἐξ οὗ 
τὸν δῆμον ἡσϑήμεσϑά σου 

η - «ς ) }] φιλοῦντος ὡς οὐδεὶς ἀνὴρ 
τῶν γε νεωτέρων. 
ἰήιε τεαιάν. 

ΒΛΕΛΔΥΚΛΕΩΝ 
εἰ τις ϑύ ρασιν ἡλιαστής, εἰσίτω" 

ὡς ἡνίχ᾽ ἂν λέγωσιν οὐχ ἐσφρήσομιεν. 
808 --- 874 --- 880 ---890 
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ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
, ΠΡ Ὁ 

τίς ἀρ ὁ φεύγων; 
ΒΔΕΔΥΚΛΕΟΝ 
οὑτοο. 

ΦΙΛΟΚΛΕΟΝ 
«“ ΄ 

ὅσον ἁλώσεται. 
ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 

ἘΠΕ ΤΕ ΡΝ ΣΡ ἀχούετ᾽ ἤδη τῆς γραφῆς. ἐγράψατο 
΄, ν τὰ Ὗ 23 - ΄ 

χύων Κυδαϑηναιεὺς 1άβητ᾽ Αἰξωνέα 
Χ κ ν ΣᾺ “ ΄ ΄ 

τὸν τυρὸν ἀδιχεῖν ὅτι μόνος χατήσϑιεν 
ν . ΄ ’ ᾿ ΄ 

τὸν σιχελιχόν. τίμημα χλῳὸς σύχινος. 
ΦΙΛΟΚΛΈΩΝ 

Κ ΄ χ ΞΡ νον ΤΆΤ »Χ [4 ξ “,) “- 
ἄνατος μὲν οὖν κύνειος, ἣν ἅπαξ ἁλῷ. 

ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 
. Ἁ τς ΄ ς ᾿" ’, ΄, 

καὶ μὴν ὁ φευγων οὑτοσὶ “ἀβὴς πάρα. 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
3 " τ ἊἌ ς ᾿" ᾿ ΄ 2 
ὠ μιαρὸς οὗτος" ὡς δὲ χαὶ χλέπτον βλέπει, 

οἷον σεσηρὼς ἐξαπατήσειν μ᾽ οἴεται. 
- - Ν». π- , ᾿ ΄ 

ποῦ ποῦ δ᾽ ὃ διώχων, ὁ Κυδαϑηναιεὺς χύων; 
ἡδίω μι ΚΥῸΝ 

αὑ αὑ. 
Ε ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 

πάρεστιν οὗτος. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

ἕτερος οὗτος αὐ “άβης. 
ΒΔΕΔΥΚΛΕΩΝ 

2 ΠΣ ψις ἘΞ ΓΥ , " ΄ 

ἀγαϑός γ᾽ υλαχτεῖν χαὶ διαλείχειν τὰς χύτρας. 
΄ ΣΟ ΣΙ α Σ 2 ὭΣ ΑΞ ἢ ΟΝ σίγα, καϑιζε" σὺ δ᾽ ἀναβὰς χὰἀτηγόρει. 

ΦΙΛΟΚΛΕΘΩΝ, 
΄ Η “ ἡνὸ᾽ ΡῈ , ἈΠ ΛΑΝΣΝΣ ν ς - 

φέρε νυν ἅμα τήνδ᾽ ἐγχεάμενος χαγὼ ῥοφῶ. 
ΞΑΝΘΙᾺΣ 

“- Χ - 2 ΄ ω9: 7 ΄ 
τῆς μὲν γραφῆς ἠχούσαϑ' ἧς ἐγραψάμην 
“ΕΣ ’ ᾿ ΄ 5 
ἄνδρες δικασταὶ τουτονί. δεινότατα γὰρ 
ἔργων δέδραχε χαἀμὲ χαὶ τὸ δυτιπατπταῖ. 
2 ν " . ᾿ . ον 

ἀποδρὰς γὰρ ἐς τὴν γωνίαν τυρὸν ττολὺν 
ἡ 4 ΄ , ἕν - ,ὔ 

χατεσιχέλιζε χανέπλητ᾽ ἐν τῷ σχότῳ. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

. κ ὩΣ 5 . ΞΡ ᾿ 7 , 
νὴ τὸν Δί᾽ ἀλλὰ δῆλός ἐστ᾽" ἔμοιγέ τοι 

- ΄ ΄ 2 ΄ 

τυροῦ χάχιστον ἀρτίως ἐνήρυγεν 
ς Ὶ Ν Ἕ 
ὁ βδελυρὸς οὗτος. 
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ΞΑΝΘΙΑΣ 

2 , 2 2 - 7, 

χοὺ μετέδωχ᾽ αἰτοῦντί μοι. 

χαίτοι τίς ὑμᾶς εὖ ποιεῖν δυνήσεται, 
ἢν μή τι χαμοί τις προβάλλῃ τῷ χυνί; 

ΦΙΛΟΚΛΕΈΩΝ 
2 «νυ ΄ὔ 2κοὰχ - - 3.2 ΄ 

οὐδὲν μετέδωχεν οὐδὲ τῷ χοινῷ γ᾽ ἑμοί. 
« Χ . ςᾺ ΚΟΥ: κἃ - 5... Ὁ 
ϑερμὸς γὰρ ἁνὴρ οὐδὲν ἧττον τῆς φαχῆς. 

ΒΔΕΛΔΥΚΛΕΩΝ 
“ “ “- , ἘΦ ο-: ΄ 

σιρὸς τῶν ϑεῶν μὴ προχαταγίγνωσχ᾽ ὦ πάτερ, 
Ἀ , ,. 2 ΄ 2 ΄, σιρὶν ἄν γ᾽ ἀχούσῃς ἀμφοτέρων. 

ΦΙΔΟΚΑΒΝ ς΄ . 
ἀλλ ὠγαϑὲ 

- 2 Ἀ - 

τὸ πρᾶγμα φανερόν ἐστιν" αὐτὸ γὰρ βοᾷ. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

, 3 σ΄ ἐϑ., τ Ψ ΄ ς 27 3 ΕΥ̓ ᾿ 

μή νυν ἀφῆτ᾽ ἔτ᾽ αὐτόν, ὡς ὄντ᾽ αὖ πολὺ 
χυνῶν ἁτιάντων ἄνδρα μονοφαγίστατον, 
[4 ΄ ᾿ { .» 2 ’ 

ὅστις περιπλεύσας τὴν ϑυίΐαν ἕν χύχλῳ 

ἐχ τῶν τιόλεων τὸ σχῖρον ἐξεδήδοχεν. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

2 ," , 2 2 2 3 2 φ» ν ς ῃ ΄ 

ἐμοὶ δέ γ᾽ οὐχ ἔστ᾽ οὐδὲ τὴν ὑδρίαν τελάσαι. 
ΞΑΝΘΙᾺΣ 

" -" - ΄ 3 2 " , 

χπρὸς ταῦτα τοῦτον χολάσατ᾽" οὐ γὰρ ἄν τοτὲ 
τρέφειν δύναιτ᾽ ἂν μία λόχμη χλέπτα δύο" 

μὴν ἥν κ᾿ -- η ΄ 

ἵνα μὴ κεχλάγγω διὰ χενῆς ἄλλως ἐγώ" 
᾿) 2 “΄΄΄σ. "“- 

ἐὰν δὲ μή, τὸ λοιπτὸν οὗ κεχλάγξομαι. 
ΘΟ ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
ἰοὺ ἰού. 
“ ΄ 

ὅσας χατηγόρησε τὰς πανουργίας. 
χλέγχιτον τὸ χρῆμα τἀνδρός" οὐ καὶ σοὶ δοχεῖ 
ὠλεχτρυόν; νὴ τὸν ΖΦί ἐπιμύει γέ τοι. 
ὃ ϑεσμοϑέτης ποῦ "σϑ'; οὗτος, ἀμίδα μοι δότω. 

ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 
Ψ Ὁ ΓΝ ΩΝ . , ᾿ Ἴ “ὦ 

αὐτὸς χαϑελοῦ" τοὺς μάρτυρας γὰρ ἐσχαλῶ. 
“Ἱάβητι μάρτυρας παρεῖναι τρύβλιον 
δοίδυχα τυρόχνηστιν ἐσχάραν χύτραν, 

" γ᾽ 5 . " ’ 
χαὶ τἄλλα τὰ σχεύη τὰ προσχεχλημένα. ᾿ 
2.42 »» , 2 - ,ὔ ἀλλ᾽ ἔτι σύ γ᾽ οὐρεῖς χαὶ χαϑίζεις οὐδέπω; 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
᾿- ΄ 2 ἃς Φὲ . ἘΞ ᾿ τοῦτον δέ γ᾽ οἷμι᾽ ἐγὼ χεσεῖσϑαι τήμερον. 
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ΒΔΕΔΥΚΛΕΩΝ 

2 Υ . ΄ η Ν ὉΧ τ ͵΄ 
οὐχ αὐ σὺ παύσει χαλεπὸς ὧν χαὶ δύσχολος, 

» ἘΞ ΄ Ψ 45 ἌΓῸΕῚ 

χαὶ ταῦτα τοῖς φεύγουσιν, ἀλλ᾽ ὀδὰξ ἔχει; 
΄, 2 2 Ὶ -“ ΄ ΄ ΄ 

ἀνάβαιν᾽, ἀπολογοῦ. τί σεσιώπηχας; λέγε. 
ΦΙΛΟΚΛΈΩΝ 

)η.52 ΞΦ 2 τ ΄, ὙΠ ἢ «“ ’ 

ἀλλ᾽ οὐχ ἔχειν οὗτός γ᾽ ἔοιχεν ὁ τι λέγῃ. 
ΒΔΕΛΔΥΚΛΕΩΝ 

2 ΞΡ ΉΡΑΤΘΣ « ΄ ν εξ ᾽; 

οὐχ ἀλλ ἐχεῖνό μοι δοχεῖ πεπονϑέναι, 
[4 

ὅπερ ποτὲ φεύγων ἔπαϑε χαὶ Θουχυδίδης" 

ὡΦ μ- ῶι 

2 ΄ ᾿ πον 2 ΄ ΑΘ, δ, (ἢ 

ἀπότεληχτος ἐξαίφνης ἐγένετο τὰς γνάϑους. 
΄ 2 ΄ 2 λ ν 2 ὴ ’ 

γτάρεχ᾽ ἐχποδών. ἐγὼ γὰρ ἀπολογήσομαι. 
χαλεπὸν μὲν ὠνδρες ἐστὶ διαβεβλημένου 950 
ξ , " “6 145 .) ὦ 

ὑττεραττοχρίνεσϑαι χυνός" λέξω δ᾽ ὅμως. 
2 { Χ ," 2 οὐ Ν Ψ 

ἀγαϑὸς γάρ ἔστι καὶ διώχει τοὺς λύχους. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

χλέπτης μὲν οὖν οὑτός γε χαὶ ξυνωμότης. 
ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 

Ἀ ΚΡ ΟΣ ρἈΡῚ, ΄ ᾿] - " “- 
μὰ 4 ἀλλ᾽ ἀριστός ἔστι τῶν γυνὶ χυνῶν 

τος η ᾿Ξ 4 , ". ΄ ΡΒ 

οἷός τε πολλοῖς πιροβατέοις ἐφεστάναι. δῦ 
ΦΙΛΟΚΔΕΩΝ 

᾿ ΟΥ̓ 2 ᾿ ᾿ ᾿Ὶ , 

τί οὖν ὄφελος, τὸν τυρὸν εἴ χατεσϑέει; 
ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 

, - , ΄ . , 

ὅ τι; σοῦ προμιάχεται χαὶ φυλάττει τὴν ϑύραν 
κ γ23.5.5»2 07 ᾿ 2 ΝᾺ ᾽ ᾿ς ᾽᾿η 

χαὶ τἄλλ᾽ ἄριστός ἐστιν" εἰ δ᾽ ὑφείλετο, 
ΣΝ ," Ν 2 2 ,ὔ 

ξύγγνωσι. χιϑαρίξζειν γὰρ οὐκ ἑπίσταται. 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
Ψ 4 ΤΌΝ 7 ὟΝ 2. 0Χ , 4 

ἐγὼ δ᾽ ἐβουλόμην ἂν οὐδὲ γράμματα, 900 
- , ς ὥ κ᾿ ΕΥ̓ ἢ, 

ἵνα μὴ χαχουργῶν ἔγραφεν ἡμῖν τὸν λόγον. 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

Ψ ΄ ΄ - , 

ἄχουσον ὦ δαιμόνιέ μου τῶν μαρτύρων. 
ἀνάβηϑιε τυρόχνηστι καὶ λέξον μέγα" 

» Ν ΄ 2 2 ΄ - 

σὺ γὰρ ταμιεύουσ᾽ ἔτυχες. ἀπόχριναι σαφῶς, 
Ἁ ΄ - , «“ 

εἰ μὴ χατέχνησας τοῖς στρατιώταις ἀλαβες. 90ὅ 
φησὶ καταχγῆσαι. 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
Ἁ ,2) » ̓, Ν , 

γὴ “40 ἀλλὰ ψεύδεται. 
ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 

ΕΙ ΄ 2 ἡ Ν , 

ὦ δαιμόνι᾽ ἐλέει τοὺς ταλαιττωρουμένους. 
Ἔ ν ς “Ω Ε Ἄν ΄ ον Ὁ ἘΔ; 

οὗτος γὰρ ὃ “άβης χαὶ τὰ τραχήλι ἐσϑίει 
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κ᾿ " 2 ΄ 2 ΄ ΣΝ 2 - ΄ 

χαὶ τὰς ἀχάνϑας, χοὐδέποτ᾽ ἐν ταὐτῷ μένει. 
ὃ δ᾽ ἕτερος οἷός ἐστιν οἰχουρεῖν μόνον. 
αὐτοῦ μένων γὰρ ἅττ᾽ ἂν εἴσω τις φέρῃ 
τούτων μεταιτεῖ τὸ μέρος" εἰ δὲ μή, δάχνει. 

ΦΙΛΟΚΛΈΟΝ 
2 - 

αἱβοῖ. 
ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 

τί τὸ καχόν; 
ΦΙΛΟΚΛΕΟΝ 

ΕΥ γ ὦ , 
ἔσϑ' ὅτῳ μαλάττομαι. 

χαχόν τι περιβαίνει με χἀνατείϑομαι. 
ΒΔΕΛΔΥΚΛΕΩΝ 

29 Ω9 3 - . ΜΗ Ρ] ᾽, 2 3 τὰ 3 ΄ 

ἴϑ᾽ ἀντιβολῶ σ᾽" οἰχτείρατ᾽ αὐτὸν ὦ πάτερ, 
χαὶ μὴ διαφϑείρητε. ποῦ τὰ παιδία; 
ἀναβαίνετ᾽ ὦ πονησὰ χαὶ χνυζούμενα 

2 - 2 - " ΄, 

αἰτεῖσϑε χαντιβολεῖτε χαὶ δαχρύετε. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

χατάβα χατάβα χατάβα χατάβα. 
ΒΔΕΔΥΚΛΕΩΝ 

χαταβήσομαι. 

χαίτοι τὸ χατάβα τοῦτο πολλοὺς δὴ τιάνυ 
“ ᾿ σ΄ ΄ 

ἐξηπτάτησεν. ἀτὰρ ὅμως χαταβήσομαι. 
ΦΙΛΟΚΛΕΟΝ 

2 , ς 2 2 ΄ 2 μ. ς - 

ἐς κόραχας. ὡς οὐχ ἀγαϑόν ἐστι τὸ δοφεῖν. 
ἐγὼ γὰρ ἐπεδάχρυσα νῦν, γνώμην ἐμὴν 
ἠδέ πῆ - ΕΥ, ἐιι7ελγ 

οὐδέν στοτ᾽ ἀλλ᾽ ἢ τῆς φαχῆς ἐμττλήμενος. 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΟΝ 

οὔχουν ἀποφεύγει δῆτα; 
ΦΙΔΟΚΛΕΩΝ 

χαλεττὸν εἰδέναι. 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

522 5 ᾿ 2 κ » ῃ ᾿ 
ἴϑ᾽ ὦ πατρίδιον ἐπὶ τὰ βελτίω τρέπου. 

τηνδὶ λαβὼν τὴν ψῆφον ἐπὶ τὸν ὕστερον ἱ » ͵ ͵ Ρ λὰ Ν 
’, “Ἂν 2 , ΕῚ ’ 

μύσας σταρᾷξον καπτόλυσον ὦ πάτερ. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

2 ὃΓ τον "" » 2 3 ’ οὐ δῆτα" κιϑαρίζειν γὰρ οὐχ ἐπίσταμαι. 
ΒΔΕΔΥΚΛΕΩΝ 

φέρε νύν σὲ τῃδὶ τὴν ταχίστην ττεριάγω. 
ΦΙΛΟΚΛΈΩΝ 

“22 » 4) Ἐς , 

οὐ ἔσϑ' ὃ πρότερος; 
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ΒΔΕΔΥΚΛΕΩΝ 
οὗτος. 

ΦΙΛΟΚΔΕΩΝ 
({: ν᾿) “29 »᾽ 

αὐτὴ νταῦϑ' ἕνι. 
ΒΔΕΛΔΥΚΛΕΟΝ 

28 , 3 , 2 [ΘᾺ ΄ 

ἑξηπάτηται χαττολέλυχεν οὐχ ἑχών. 
3 ΄ 

φέρ᾽ ἐξεράσω. 
ΦΙΛΟΚΛΕΟΝ 

-" ἌΡ 59 ,ὔ 

πῶς ἂρ ἡγωνίσμεϑα; 
ΒΔΕΔΥΚΛΕΟΝ 

δείξειν ἔοιχεν. ἐχπέφευγας ὦ “άβης. 

σιάτερ πάτερ τί πέπονθας; 
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ΦΙΛΟΚΛΕΟΝ 
οἴμοι" ποῦ ᾽σϑ' ὕδωρ; 

᾿ ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 
ἔπαιρε σαυτόν. 

ΦΙΛΟΚΛΕΟΝ 
εἰχτέ νυν ἐχεῖνό μοι, 

2 ΄ὔ 

ὄντως ττέφευγεν; 
ΒΔΕΔΥΚΛΈΩΝ 

γ᾽) ΣἼ1: 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

γ ΄, "ΣΡ } (Ὁ). 

οὐδέν εἰμ ἄρα. 
ΒΔΕΔΥΚΛΈΩΝ 

" , 3 ΄ ΝΣ ΟΡ ΘΝ ἢ 

μὴ φροντίσης ὦ δαιμόνι᾽" ἀλλ΄ ἀνίστασο. 
ΦΙΛΟΚΛΈΩΝ 

πῶς οὖν ἐμαυτῷ τοῦτ᾽ ἐγὼ ξυνείσομαι, 
΄, Ψ»»" ,Ὁᾧ ΄ γ Υ ΄ , 

φεύγοντ᾽ ἀττολύσας ἄνδρα; τί πτοτε στείσομαι; 
ΡΣ η ἀπ κα ἢ , 

ἀλλ᾽ ὦ πολυτίμητοι ϑεοὶ ξύγγνωτέ μοι" 
Γ, ’ ’ 2 -» , 

ἄχων γὰρ αὔτ᾽ ἔδρασα χοὺ τοὐμοῦ τρόπου. 
ΒΔΕΔΥΚΛΈΕΟΝ 

" " 7 ΄ 2 Φ ν ΄ Ὡς ΝΣ ΄ 

χαὶ μηδὲν ἀγαγάχτει γ᾽. - ἐγὼ γάρ σ ὦ πάτερ 
ϑρέψω χαλῶς, ἄγων μετ᾽ ἐμαυτοῦ πανταχοῖ, 
ἐπὶ δεῖτενον, ἐς ξυμττόσιον, ἐπὶ ϑεωρίαν, 
«“ 3. Ὁ ΄ ΜΟΥ Ύ, ν ᾿ ΄ ϑ 

ὠσϑ' ἡδέως διάγειν σὲ τὸν λοιπὸν χρόνον 
2 2 ΟΕ ἈΝ 2 25 ξ “- » , 

χοὺχκ ἐγχανεῖταί σ᾽ ἐξαπατῶν γηέρβολος. 

ἀλλ᾽ εἰσίωμιεν. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

ταῦτά νυν, εἴπτερ δοχεῖ. 
ΧΟΡῸΣ 

3.423 “ ΄ 

ἀλλ᾽ ἴτε χαίροντες ὕποι βούλεσϑ'. 
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509 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 
ς - " ΄, γ᾽ ΄ 
ὑμεῖς δὲ τέως ὦ μυριάδες 

᾿ - » , 9 ΕΙ ΄ 

ἀναρίϑμητοι νῦν τὰ μέλλοντ᾽ εὖ λέγεσϑαι 
ν ΄ ΄η -“-"᾿ 

μὴ πέσῃ φαύλως χαμᾶξ 
εὐλαβεῖσϑε. τοῦτο γὰρ σχαι- 
ὧν ϑεατῶν ἐστὶ ττάσχειν, 

Ὕ κ᾿ ᾿- -» 

χοὺ πρὸς ὑμῶν. 
γῦν αὐτε λεὼ πρόσχετε τὸν γοῦν, εἴπτερ χαϑαρόν τι φιλεῖτε. 

’, » - - ς " - ΕΣ 

μέμιψασϑαι γὰρ τοῖσι ϑεαταῖς ὃ ποιητὴς νῦν ἐπιϑυμεῖ. 
ἀδιχεῖσϑαι γάρ φησιν πρότερος πόλλ᾽ αὐτοὺς εὖ πε- 

σποιηχώς, 
τὰ μὲν οὐ φανερῶς ἀλλ ἐπιιχουρῶν χρύβδην ἑτέροισι στοι-- 

ηταῖς, 
΄ " 2 ΄, " , 

μιμησάμενος τὴν Εὐρυχλέους μαντείαν χαὶ διάνοιαν, 
η ᾿ ᾿ ἯΙ ν . “6. , Ἥ 

εἰς ἀλλοτρίας γαστέρας ἐνδὺς χωμῳ διχὰ ττολλὰ χέασϑαι 
- ν - , ’ 7} ’ 

μετὰ τοῦτο δὲ χαὶ φανερῶς ἤδη χινδυνεύων χαϑ' ἑαυτόν, 
Ξ) 2 ᾿, 23. 2 ᾿] ΄ - ΄ ω « ΄ 

οὐχ ἀλλοτρίων ἀλλ οἰχείων Μουσῶν στόμαϑ' ἡγνιοχήσας. 
Ξε δὰ Ψ ΄ ᾿ δ 5 Ὰ « θυ ΄ ϑ σα «Ὡ 0. 

ἀρϑεὶς δὲ μέγας καὶ τιμηϑεὶς ὡς οὐδεὶς τεώττοτ᾽ ἕν ὑμῖν, 
, ᾿ ιν» 9 - 

οὐχ ἐχτελέσαι φησὶν ἐπαρϑεὶς οὐδ᾽ ὀγχῶσαι τὸ φρόνημα, 
οὐδὲ παλαίστρας περιχωμάζειν τεειρῶν" οὐδ᾽ εἴτις ἐραστὴς 

γὼ «- “5 -- ΞΩ " ᾿ ἮΝ ρῶν 

χωμῳδεῖσϑαι πεαιδίχ᾽ ἑαυτοῦ μισῶν ἔσπευδε πρὸς αὐτόν, 
ν ΄ Ω , , Ψ - 

οὐδενὶ τεώττοτέ φησι πιϑέσϑαι, γνώμην τιν᾽ ἔχων ἐπιειχῆ, 
» ΄, Ξ - Φ 

ἵνα τὰς Μούσας αἷσιν χρῆται μὴ προαγωγοὺς ἀποφήνῃ. 
ν [4 ΄ 

οὐδ᾽ ὅτε πρώτιστ᾽ ἦρξε διδάσχειν, ἀνδραρίοις φήσ᾽ ἐπτι- 

θέσϑαι, 
3742 Ὁ 7 2 ΄ 2 » - ΄ 2 , 

ἀλλ Ἡραχλέους ὀργήν τιν᾽ ἔχων τοῖσι μεγίστοις ἐπεχείρει, 
, » ν 2 ο᾽ 3 2 - ] - - ΄ 

ϑοασέως ξυστὰς εὐϑὺς ἄτι ἀρχῆς αὐτῷ τῷ καρχαρόδοντι, 
ἘΠΕ ἣν ΄ " , πὸ Σ { η - ΄ 2 κε »" 

οὗ δεινόταται μὲν ἀπε ὀφϑαλμῶν Κύννης ἀχτῖνες ἔλαμττον, 

ἑχατὸν δὲ χύχλῳ χεφαλαὶ χολάχων οἰμὠξομένων ἐλιχμῶντο 
" . ἕ ἢ Ἁ .} 3 ΤῸ »" 5 

σιερὶ τὴν χεφραλήν, φωνὴν δ᾽ εἰχεν χαράδρας ὁλεϑρον τε- 
τοχυίας, 

΄ » 9 ΄ Ὶ ᾿ » 2 , νι }] 

φώχης δ᾽ ὀσμήν, λαμίας ὄρχεις ἀτελύτους, πρωχτὸν δὲ 
χαμήλου. 

5 - ϑ8.ὃῸ᾽. ἡ ᾿ ΕΙΣ ᾿ ν - 

τοιοῦτον ἰδὼν τέρας οὔ φησιν δείσας καταδωροδοχῆσαι, 
53 ἐ ς - ’ . . , 2 2 δ 

ἀλλ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν ἔτι χαὶ νυνὶ πολεμεῖ" φησίν τὲ μεξ᾿ αὑτὸν 

τοῖς ἠπιάλοις ἐ; τιχειρῆ σαι πέρυσιν χαὶ τοῖς πυρετοῖσιν, 
οἱ τοὺς πατέρας τ᾽ ἦγχον νύχτωρ χαὶ τοὺς πιάππτους ἀπέ- 

ΖΈ} 70, 
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, ’ 2 - ΄ - ΞῚ ΄ 

χαταχλινόμενοί τ᾽ ἐπὶ ταῖς χοίταις ἐπὶ τοῖσιν ἄπράγμοσιν 1040 
Ὁ » 

ὑμῶν 
3 ΄ Ν ΄, ᾽Ν ,ὔ ΄ 
ἀντωμοσίας χαὶ προσχλήσεις χαὶ μαρτυρίας συνεχόλλωγ, 
«“ 2 - ΄ η Δ ς , 

ὡστ ἀναπηδᾶν δειμαίνοντας “τολλοὺς ὡς τὸν πολέμαρχον. 

τοιόνδ᾽ εὑρόντες ἀλεξίχαχον τῆς χώρας τῆσδε καϑαρτήν, 
πέρυσιν χαταπρούδοτε καινοτάταις σπείραντ᾽ αὐτὸν δια- 

γοίαις, 
ἔν. Ὁ ΤΆ - . - { ἀρ Ἔ Ὁ χὉ ͵ 3.9 ΣῈ 5 
ἃς ὑπτὸ τοῦ μὴ γνῶναι χαϑαρῶς ὑμεῖς ἐποιήσατ᾽ ἀναλδεῖς" 1040 

᾿, ,᾽,».Ὶ2 “η τας ’ Ν , 

χαίτοι σπένδων πόλλ ἐπὶ ττολλοῖς ὄμνυσιν τὸν Διόνυσον 
᾿ ΄, 3), 3 , Ἷὰ Ὗ ν » 

μὴ πώποτ᾽ ἀμείνον" ἔπη τούτων χωμῳδιχὰ μηδέν᾽ ἀχοῦσαι. 
- Ἵ, , εις - τς ν Ξ χ - - 

τοῦτο μὲν οὖν ἔσϑ᾽ ὑμῖν αἰσχρὸν τοῖς μὴ γνοῦσιν τ᾿ταραχρῆμια, 
ς 2 ΄, » ": , 

ὃ δὲ ποιητὴς οὐδὲν χείρων παρὰ τοῖσι. σοφοῖς νενόμισται, 
’ ΝΥ » ᾿» ᾽ὔ , 

εἰ παρελαύνων τοὺς ἀντιπάλους τὴν ἐπίνοιαν ξυνέτρεψψεν. 1ο0ῦ0 
2 ᾿ Υ ΟἹ " » » 

ἀλλὰ τὸ λοιπὸν τῶν ττοιητῶν 
53] ΄ ᾿" - -" 

ὦ δαιμόνιοι τοὺς ζητοῦντας 
, 25» , 

χαινόν τι λέγειν χἀξευρίσχειν 
στέργετε μᾶλλον χαὶ ϑεραπεύετε, 

Ν ΄ Ἶ- 2 - 

χαὶ τὰ νοήματα σώζεσϑ'᾽ αὐτῶν, τοῦ 
3.5. 2... ὈΕ Ρ 15] ᾿ ᾿ 
ἐσβαάλλετέ τ᾽ ἐς τὰς κιβωτοὺς 

ιν » υῚ ΒΡ -“ -» 

μετὰ τῶν μήλων. χἂν ταῦτα ποιῆϑ", 
ὑμῖν δι᾿ ἔτους τῶν ἱματίων 
ὀζήσει δεξιότητος. 
ι(ὁ πάλαι τιοτ᾽ ὄντες ὑμεῖς ἄλκιμοι μὲν ἐν χοροῖς, τοῦ 
ἄλκιμοι δ᾽ ἐν μάχαις, 

᾿ 2 3... "Δ ν , - 23 5 , Ω ᾿ 

χαὶ χατ᾽ αὐτὸ δὴ μόνον τοῦτ᾽ ἄνδρες ἀλχιμώτατοι 
-χρίν ποτ᾽ ὴν πρὶν ταῦτα, νῦν δ᾽ 
οἴχεται, κύχνου τὲ ππολιώτεραι δὴ 
ΤΡ, "2 - , 

αἵὸ᾽ ἐπιανϑοῦσιν τρίχες. τοῦ 
ἀλλὰ χὰχ τῶν λειινάνων δεῖ 

- Ν “« 

τῶνδε ῥώμην νεανιχὴν σχεῖν" 
ς ν ὌΝ ᾿ 
ὡς ἐγὼ τοὐμὸν νομίζω - 

- 5 “ὦ Βλ] 

γῆρας εἶναι χρεῖττον ἢ ττολ- 

λῶν χιχίννους νεανιῶν χαὶ 
» 2 

σχῆμια χευρυτερωχτίαν. 1070 
ὟΣ «ς - 3. ὁ ἢ ᾿ ᾿ ἌΝ γον ῃ 

εἴ τις ὑμῶν ὦ ϑεαταὶ τὴν ἐμὴν ἰδὼν φύσιν 
5 ,.- " γε τς “- , Υ , 

εἶτα ϑαυμάζει μ᾽ δρῶν μέσον διεσφηχωιένον, 
1000 ---1090 --- 1091 ---1121 
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204 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 
“ ς - 3 " ς ὃ , φ ᾿Ξ Ξ ὃ 

ἥτις ἡμῶν ἐστὶν ἡ ᾽πίνοια τῆς ἐγχεντρίδος, 
ς , 2 κ ὃ ́ “ξ ΦΎΘΑ ΒῚ 5 ΕἸ κ ’ 

ῥᾳδίως ἐγὼ διδάξω, χἂν ἄμουσος ἢ τὸ πρίν. 
- Ἕ ’ “ 2 , 

ἐσμὲν ἡμεῖς, οἷς πρόσεστι τοῦτο τοὐρροπύγιον, 
, ΄, - ΄ ᾿ , 

ἀνδριχώτατον γένος χαὶ πλεῖστα τήνδε τὴν ττόλιν 
2 Δ ἢ 2 “- συ δλ9: ΩΝ ᾽ 

ὠφελῆσαν ἐν μάχαισιν, ἡνίχ᾽ ἡλϑ' ὃ βάρβαρος, 
-» -« “ ᾿ ΄ -" 

τῷ χαπνῷ τύφων ἅπασαν τὴν ττόλιν χαὶ τιυρττολῶν, 
- - - ᾿ 2 

ἐξελεῖν ἡμῶν μενοινῶν πρὸς βίαν τἀνϑρήνια. 
"9. ’, .Σ » 5. ὃ ’, ἸῸΝ ὃ ́ Ν 2 [ὃ 

εὐϑέως γὰρ ἐχδραμόντες ξὺν δόρει ξὺν ἀσπίδι 
, 2 -» }: , 

ἐμαχόμεσϑ'᾽ αὐτοῖσι, ϑυμὸν ὀξίνην πιεπτωχότες, 
ΜΕ Θ᾽ κΆ ᾽ ἄνδο". ὑπ’ ὀογΐ δ λύ ἐσϑίωνγ" 

στὰς ἀνὴρ παρ᾽ ἀνδρ᾽, ὑπτ ὀργῆς τὴν χελύνην ἐσθίων 
τκο ἃ Υ̓ - Σ ΄ 2 Ω᾿ - " 2 ΄ 
ὑττὸ δὲ τῶν τοξευμάτων οὐχ ἣν ἰδεῖν τὸν οὐρανόν. 
32ηη23 ὦ 2 -᾿ » { ω -" ς ΄ 

ἀλλ ὁμωὼς ἐσωζόμεσϑα ξὺν ϑεοῖς πρὸς ἑσπτέραν. 
- ς - ν ᾿ ν.» 

γλαῦξ γὰρ ἡμῶν πρὶν μάχεσϑαι τὸν στρατὸν διέπτετο 
« , Ν ’ὔ 2 - 

οἱ δ᾽ ἔφευγον τὰς γνάϑους χαὶ τὰς ὀφρῦς χεντούμενοι" 
ςτ , ,- ν , 

εἶτα δ᾽ εἱπόμεσϑα ϑυννάζοντες ἐς τοὺς ϑυλάχους, 
[΄ τ ΄ - ν - , 

ὥστε παρὰ τοῖς βαρβάροισι πανταχοῦ χαὶ νῦν ἔτι 
μηδὲν ἀττιχοῦ χαλεῖσϑαι σφηχὸς ἀνδριχώτερον. 
53 . " ,,α,δτφω ’ 5 ον , 
ἀρα δεινὸς ἡ τόϑ' ὥστε πάντας ἐμὲ δεδοιχέναι, 
χαὶ χατεστρει!άμην 
τοὺς ἐναντίους, πλέων ἐχεῖσε ταῖς τριήρεσιν. 

ΕΣ νι ἂν Β᾿ οὐ γὰρ ἣν ἡμῖν ὅπτως 
ῥῆσιν εὖ λέξειν ἐμέλλομεν τότ᾽, οὐδὲ 
συχοφαντήσειν τινὰ 

, η ΄“ ᾿ , 

φροντίς, ἀλλ᾽ ὅστις ἐρέτης ἔ- 
᾿] , - - 

σοιτ᾽ ἄριστος. τοιγαροῦν τολ- 

λὰς πόλεις Μήδων ἑλόντες 

αἰτιώτατοι φέρεσϑαι 
τὸν φόρον δεῦρ᾽ ἐσμέν, ὃν χλέ- : 
σιτουσιν οἱ νεώτεροι. 
ΠΣ ΔΕ ὩΣ σε ΠΕΡ ΟΝ πολλαχοῦ σχοτοῦντες ἡμᾶς εἰς ἅπανϑ'᾽ εὑρήσετε 
᾿ ΄ " ν », ““ι , 

τοὺς τρύττους«χαὶ τὴν δίαιταν σφηξὶν ἐμφερεστάτους. 
σιρῶτα μὲν γὰρ οὐδὲν ἡμῶν ζῷον ἠρεϑισμένον 

- ἡ γ»», , ν ’ὔ 

μᾶλλον οξύϑυμόν ἐστιν οὐδὲ δυσχολώτερον" 
ΕἸ )ῇὴ ἡ «; ΄ 7 

εἰτὰ τάλλ᾽ ὅμοια πάντα σφηξὶ μηχανώμεϑα. 
, , μι ᾿] ΄ 

ξυλλεγέντες γὰρ χαϑ' ἑσμούς, ὡσπερεὶ τἀνϑρήνια, 

γ - ᾿ ᾿ ᾽ - 9 

“ττικοὶ μόνοι δικαίως ἐγγενεῖς αὐτόχϑονες, 
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« ᾿" ς - τί “ -« ᾿ ν ν [4] 

οἱ μὲν ἡμῶν οὗὕττερ ἄρχων, οἱ δὲ παρὰ τοὺς ἕνδεχα, 
« 3,5 2 ΄ “ 2 .«“ Χ } “- ’, οἱ δ᾽ ἐν ὠδείῳ δικαζουσ᾽, οὲ δὲ πρὸς τοῖς τειχίοις 

ξυιιβεβυσμένοι πυχνὸς νεύοντες ἐς τὴν γῆν, μόλις 1110 
(4 ΄ » 

ὥσττερ οἱ σχώληχες ἐν τοῖς χυττάροις χινούμενοι. 
, ᾿, Ἂ ΄, 

ἔς τὲ τὴν ἄλλην δίαιταν ἐσιμιὲν εὐπορώτατοι. 
Νὴ -» , ΕΞ ᾿ Ω 7 

σιάντα γὰρ χεντοῦμιεεν ἄνδρα χαἀχιτορίζομεν βίον. 
ἀλλὰ γὰρ χηφῆνες ἡμῶν εἰσὶν οἱ χαϑήμενοι 

. ΄, ΄, 2 ΄ 

τὸν πόνον χατεσϑίουσιν, οὐ ταλαιττωρούμενγοι. 
- - , ΄ 

τοῦτο δ᾽ ἔστ᾽ ἄλγιστον ἡιμειῖν, ἣν τις ἀστράτευτος ὧν 
- 3 ᾿ ε - - - ΄ 

ἐχροφῇ τὸν μισϑὸν ἡμῶν, τῆσδε τῆς χώρας ὕττερ 
΄ ΄ ΄, , , ’ 

μήτε χώττην μήτε λόγχην μήτε φλύχταιναν λαβών. 
5) ΡΒ] Δ Υ » Ν Ἂ » -" 2 Ἁ 

ἀλλ᾽ ἐμοὶ δοχεῖ τὸ λοιπτὸν τῶν πολιτῶν ἐιιβοαχὺ 1120 
«“ ὟΝ ΝΟ Ν ΄ὕ ᾿. , ἰ 

ὅστις ἂν μὴ ᾽χη τὸ χέντρον, μὴ φέρειν τριώβολον. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

, -.- - 2 ν γι 

οὔ τοι ττοτὲ ζῶν τοῦτον ἀποδυϑήσομιαι, 
2 ΄ 

ἐπεὶ μόνος μ᾽ ἔσωσε παρατεταγμένον, 
«“ , ἐξ , 

9’ ὃ βορέας ὃ μέγας ἐπεστρατεύσατο. 
ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 

Ψ . , Ὰ - -» 

ἀγαϑὸν ἔοιχας οὐδὲν ἐπιϑυμεῖν τεαϑεῖν. 1125 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

μὰ τὸν “ οὐ γὰρ οὐδαμῶς μοι ξύμφορον. 
χαὶ γὰρ πρότερον ἑἐπανϑραχίδων ἐμισιλήμενος 
ἀτεέδωχ᾽ ὀφείλων τῷ χναφεῖ τριώβολον. 

ΒΔΕΛΔΥΚΛΒΩΝ 
ἀλλ᾽ οὖν πτεπειράσϑω γ᾽, ἐπειδήττερ γ᾽ ἅπαξ 
ἐμοὶ σεαυτὸν πταραδέδωχας εὖ ττοιεῖν. 1180 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
τί οὖν κελεύεις δρᾶν με; 

ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 
τὸν τρίβων ἄφες, 

τηνδὶ δὲ χλαῖναν ἀναβαλοῦ τριβωνιχῶς. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

ἔπειτα τταῖδας χρὴ φυτεύειν κἀχτρέφειν, 
ὅ᾽ οὑτοσέ με νῦν ἀποπνῖξαι βούλεται; 

ΒΔΕΛΥΚΛΒΩΝ 
ἔχ᾽ ἀναβαλοῦ τηνδὲ λαβὼν χαὶ μὴ λάλει. 118ὅ 

ΦΙΛΟΚΛΒΟΝ 
τουτὶ τὸ χαχὺν τί ἐστι πρὸς πάντων ϑεῶν; 

οὐκ ἔχοντες κέντρον" οἱ μένοντες ἡμῶν τοῦ φόρου 111 



1140 

114 

1180 

ες. 

ΑΡΙΣΤΟΦΆΝΟΥΣ 

ΒΔΕΛΥΚΛΕΟΝ 
« »" “ 59 .«“ ΨῚ ΄ 

οἱ μὲν χαλοῦσι περσίδ᾽ οἱ δὲ χαυνάχην. 
ΦΙΔΟΚΛΕΈΩΝ 

2 , 

ἐγὼ δὲ σισύραν φόμην ϑυμαιτίδα. 
ΒΔΕΔΥΚΛΕΩΝ 

- ΄ 2 ’ τ 

χοὺ ϑαῦμιά γ᾽" ἐς Σάρδεις γὰρ οὐχ ἐλήλυϑας. 
, - 2 2 

ἔγνως γὰρ ἄν" νῦν δ᾽ οὐχὶ γιγνώσχεις. 
ΦΙΛΟΚΛΕΟΝ Σ 

ἐγὼ 
ν ," ,2 2 ,ὔ ΒΕ: Ὅς - , 

μὰ τὸν 4έ οὐ τοίνυν" ἀτὰρ δοχεῖ γέ μοι 
σιροσειχέναι μάλιστα Μορύχου σάγματι. 

ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 
2 2 ΄ “9 ἐε 

οὐχ ἀλλ᾽ ἐν ᾿Εχβατάνοισι ταῦϑ' ὑφαίνεται. 
ΦΙΛΟΚΛΕΈΩΝ 

ἐν ̓Εχβατάν ΕΝ ΕΣ 7Ξς ἐν ᾿Εχβατάνοισι γίγνεται χρόχης χόλιξ; 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

΄, αὐ “Ω9᾽ 2 " “- Ξς. ΄ 

σῦϑεν ὠγάϑ'; ἀλλὰ τοῦτο τοῖσι βαρβάροις 
᾿ ἐν ΄, “ , 

ὑφαίνεται πολλαῖς δαπάναις. αὕτη γέ τοι 
ἐρίων τάλαντον καταττέπτωχε ῥᾳδίως. 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
ὔ: ἐριώλην δῆτ᾽ ἐχρῆν αὐτὴν χαλεῖ οὔχουν ἐριώλην δῆτ᾽ ἐχρῆν αὐτὴν χαλεῖν 

’ ᾿Ὶ , 

δικαιότερον ἢ χαυνάχην; 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

5». 9 5 , 
ἐχ ὠγαϑέ, 

᾿ν , 2 , 

χαὶ στῆϑέ γ᾽ ἀιμιπιισχόμενος. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

» ᾽5 οἴμοι δείλαιος" 
.ς Ν «ς , , ’ 

ὡς ϑερμὸν ἢ μιαρά τί μου χκατήρυγεν. 
ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 

2 2 - 

οὐχ ἀναβαλεῖ; 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

΄, 3 ἈΞ , μὰ 4 οὐκ ἔγωγ᾽. ἀλλ᾽ ὠγαϑέ, 
, , , Ρ] , εἴσχτερ γ᾽ ἀνάγχη, χρίβανόν μ᾽ ἀμπέσχετε. 

ΒΔΕΔΥΚΛΕΩΝ 
φέρ᾽ ἀλλ᾿ ἐγώ σε περιβαλῶ" σὺ δ᾽ οὖν ἴϑι. 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
σπαράϑου γε μέντοι καὶ χρεάγραν. 

ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 
ν ’ὔ ᾿ 

τιὴ τί δή; 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

ΤΡδῷ ἐξέλ ἘΣ ᾿- Ἀ ὃ ΟΝ Κη ἵν ἐξξέλῃς με τιρὶν διερρυηχέναι. 



ΣΦΗΚΕΣ 201 

ΒΔΕΔΥΚΛΕΟΝ 
2 ς , ᾿ { ΞῚ 7 

ἄγε νυν ὑπολύου τὰς χαταράτους ἑμβάδας, 
τασδὶ δ᾽ ἀνύσας ὑποδοῦ τι τὰς λαχωγιχᾶς. 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
ΡῚ Ἀ Ν ᾽Χ Ὶ , ς ΄, ( , ἐγὼ γὰρ ἂν τλαίην ὑποδήσασϑαί ττοτε 
ἐχϑρῶν τιαρ᾽ ἀνδρῶν δυσμενῆ καττύματα; 1160 

ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 
»᾽ ἢ ον ὩΡῚ - 2 “, 9.0 ΄ 
ἐγϑὲς ποτ᾿ ὦ τᾶν χαπόβαιν ἐρρωμένως 

ἐς τὴν λακωνιχὴν ἀνύσας. 
ΦΙΛΟΚΛΈΩΝ 

2 ἜΘ ΄ 

ἀδιχεῖς γέ με 
ΒῚ ν ,ὔ 2 ᾽,- ᾿" ΄,ὔ 

ἐς τὴν πολεμίαν ἀποβιβάζων τὸν πόδα. 

ΒΔΕΔΥΚΛΈΩΝ 
φέρε χαὶ τὸν ἕτερον. 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
μηδαμῶς τοῦτόν γ᾽, ἐπεὶ 

χιάνυ μισολάχων αὐτοῦ ᾽στιν εἷς τῶν δαχτύλων. 1100 
ΒΔΕΔΥΚΛΕΩΝ 

2 2} ᾿ τ χὰ. ῬῚ, 

οὐχ ἔστι παρὰ ταῦτ᾽ ἀλλα. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

χαχοδαίμων ἐγώ, 
“ ΦΑΤᾺ ΄ , 2 φν ΄ 

οστις ἐπὶ γήρως χίμετλον οὐδὲν λήιννομαι. 
ΒΔΕΛΔΥΚΛΕΩΝ 

2 ΄, ω9 « ΄ - ΟΥ̓ Ἵ , 

ανυσὸν στοϑ' ὑποδησάμενος" εἰτα πλουσίως 
ς ΄ ΞΕΕῚ ΄ 

ὡδὲ προβὰς τρυφερόν τι διασαιχώνισον. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

ἰὸ , 9 - ν "Ξ Β κι τ 3 ὦ ΕΝ 

ἰδού. ϑεῶ τὸ σχῆμα, χαὶ σχένψναι μ᾽ ὅτῳ 1170 
μάλιστ᾽ ἔοικα τὴν βάδισιν τῶν πλουσίων. 

ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 
«“ - ΄ ν , 

ὁτῳ; “4οϑιῆνι σχόροδον ἡμιφιεσμένῳ. 
ΦΙΛΟΚΛΒΩΝ 

χαὶ μὴν προϑυμοῦμαί γε σαυλοπρωχτιᾶν. 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

2 , ὴ ἢ ,.ὔ 

ἄγε νυν, ἐπιστήσει λόγους σεμνοὺς λέγειν 
ἀνδρῶν τταρόντων ττολυμαϑῶν χαὶ δεξιῶν; 1178 

" ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
ἔγωγε. 

ΒΔΕΛΥΚΛΒΩΝ 

τίνα δῆτ᾽ ἂν λέγοις; 
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ΑΡΙΣΤΟΦΆΝΟΥΣ 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
πολλοὺς πάνυ. 

πρῶτον μὲν ὡς ἡ Δάμι᾽ ἁλοῦσ᾽ ἐπέρδετο, 
᾿ , ᾽᾿ ΄ ἔπειτα δ᾽ ὡς ὃ Καρδοτίων τὴν μητέρα. 

ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 
ἡ μοί ἴϑους, ἀλλὰ τῶν ἀνϑρωπίνω μὴ μοί γε μύϑους, ἀλλὰ τῶν ἀνϑρωπίνων 
᾿ , , ᾿) 3 ᾿ 

οἵους λέγομεν μάλιστα, τοὺς κατ᾽ οἰχίαν. 
ΦΙΔΟΚΛΕΩΝ 

ἐγῴδα τοίνυν τῶν γε πτάνυ κατ᾽ οἰχίαν 
- Ε - “Ὁ 

ἐχεῖνον ὡς “οὕτω ποτ᾽ ὴν μῦς χαὶ γαλῆ. 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

ὦ σχαιὲ χαπταίδευτε, Θεογένης ἔφη 
τῷ χοπρολόγῳ χαὶ ταῦτα λοιδορούμενος, 
μῦς χαὶ γαλᾶς μέλλεις λέγειν ἐν ἀνδράσιν; 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
ποίους τινὰς δὲ χρὴ λέγειν; 

ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 
μεγαλοπρεπεῖς, 

ὡς ξυνεϑεώρεις Ἀνδροχλεῖ καὶ Κλεισϑένει. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

2 ᾿ Χ ’ ΄ 2 2 - ἐγὼ δὲ τεϑεώρηχα σπιώτπτοοτ᾽ οὐδαμοῖ 
λὴν ἐς Πάρον, χαὶ ταῦτα δύ᾽ ὀβολὼ φέρω γιλὴν ἐς Πάρον, χαὶ ταῦτα δύ᾽ ὀβολὼ φέρων. 

ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 
2ὴ3 3 ΄ , τ αα, ἵ τ ΞΕ ΜΕΣΕ τ 7 Φ ὰ 
ἀλλ᾽ οὖν λέγειν χρή σ᾽ ὡς ἀρ ἑἐμάχετ᾽ αὐτίχα 

᾿Εφουδίων πιαγχράτιον “Ισχώνδᾳ χαλῶς, 
ἤδη γέρων ὧν χαὶ πολιός, ἔχων δέ τοι 
σιλευρὰν βαϑυτάτην χαὶ χέρας χαὶ λαγόνα χαὶ 
ϑώραχ᾽ ἄριστον. 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
- “2 5φ" , 

σιαῦε παῦ᾽, οὐδὲν λέγεις. 
τς ; ἐς , τ , 

πὥς ἂν μαχέσαιτο παγχράτιον ϑώραχ᾽ ἔχων; 
ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 

[4 Ἐν ᾽, 32 ς , 

οὕτω διηγεῖσϑαι νοιμιίζουσ᾽ οἱ σοφοί. 
ἀλλ ἕτερον εἰπέ μοι πταρ᾽ ἀνδράσι ξένοις 
πίνων σεαυτοῦ ποῖον ἂν λέξαι δοχεῖς 
ἐπὶ νεότητος ἔργον ἀνδριχώτατον; 

ΦΙΛΟΚΛΕΩ͂Ν 
2 ἌΡ ἘΡῚ ΠΝ ων} ’, ᾿ - Σ - ἐχεῖν ἐχεῖν ἀνδρειότατόν γε τῶν ἑμῶν, 
Εῇ. 2 ὃ ᾿ ᾿ ᾿ ’ ὅτ᾽ ᾿Εργασίωνος τὰς χάραχας ὑφειλόμην. 
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ΒΔΕΔΥΚΛΕΩΝ 
3 - , ΄ 3 γ ς ᾽Χ ΄ 

ἀπολεῖς μδ. ποίας χάραχας; ἀλλ ὡς ἢ χάπρον 
2 , , ΠΝ ΄ ΡΒ} ΄ 

ἐδιώχαϑές ποτ᾽ ἢ λαγών, ἢ λαμπάδα 
, Ν “ ἤ 

ἔδραμες, ἀνευρὼν ὃ τι νεαγιχώτατον. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

ἐγῴδα τοίνυν τό γε νεανιχώτατον" 120ὅ 
«“ ο , , , 

ὅτε τὸν δρομέα Φάυλλον ὧν βούπαις ἔτι 
εἷλον διώχων λοιδορίας ᾿νήφοιν δυοῖν. 

, ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 
-.} Ψ μιν ᾿ 

σταῦ " ἀλλὰ δευρὶ χαταχλινεὶς προμάνϑανε 
ξυμποτιχὸς εἶναι χαὶ ξυνουσιαστιχός. 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
πῶς οὖν χαταχλινῶ; φράζ᾽ ἀνύσας. 1310 

ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ ι ' 
εὐσχημόνως. 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
Ιξ, ᾿, ᾿ -Ο 

δὲ χελεύεις χαταχλινῆναι; 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

μηδαμῶς. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

πῶς δαί; 
ΒΔΕΔΥΚΛΕΩΝ 

τὰ γόνατ᾽ ἔχτεινε χαὶ γυμναστιχῶς 
ς ἈΝ ΄, ἘΞ: ’ 

ὑγρὸν χύτλασον σεαυτὸν ἐν τοῖς στρώμασιν. 
2 ᾿, ΄, - , 

ἔχειτ᾽ ἐπαίνεσόν τι τῶν χαλχωμάτων, 
ὀροφὴν ϑέασαι, χρεχάδι᾽ αὐλῆς ϑαύμασον" 121 
[4 ν ΄ ᾿ ᾿"“ ’, 

ὕδωρ κατὰ χειρός" τὰς τραπέζας ἐσφέρειν" 
δειτενοῦμεν" α:τονενέμμεϑ'᾽" ἤδη σπένδομεν. 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
κι - Ω » " ἡ ς ; ΄ « 

σρος τῶν ϑεῶν ξνυτίνιον ἑστιώμεϑα. 
ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 

αὑλητρὶς ἐνεφύσησεν" οἱ δὲ συμιτόται 
εἰσὶν Θέωρος Αἰσχίνης Φᾶνος Κλέων, 1990 

ξέγος τις ἕτερος πρὸς χεφραλῆς “χέστορος. 

τούτοις ξυνὼν τὰ σχόλια πῶς δέξει; 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
χαλῶς. 

᾿ ΒΔΕΛΔΥΚΛΕΩΝ 
ἀληϑες; 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
2.92 , ΄"» 

ὡς οὐδ᾽ εἰ “ιαχρίων δέξεται. 
Αὐἱοιομμαπὶς υοἱ. [. 14 
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- τὸ τῷ οι 

1940 

1980 

1399 

ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 
» " , - ΔΝ ΡΝ , 

ἐγὼ εἴσομαι" καὶ δὴ γάρ εἰμ᾽ ἐγὼ Κλέων, 
ἄδω δὲ πιρῶτος “ρμοδίου" δέξαι δὲ σύ. 

Ἀ , ὟΝ ἈΝ 3 -Ῥ  ,ὔ 

οὐδεὶς τεώτιοτ᾽ ἀγὴρ Ιϑηναῖός γε 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

.« - «ς ᾿ ’ 

οὐχ οὕτω γε ττανοῦργος ὡς σὺ χλέπτης. 
ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 

“ὦ ΟῚ " , τ ΄ Ξ 
τοῦτ᾽ εἰ σὺ δράσεις, παραπολεῖ βοώμενος 
φήσει γὰρ ἐξολεῖν σε χαὶ διαφϑερεῖν 

- ᾿ - - ΡῚ -« 

χαὶ τῆσδε τῆς γῆς ἐξελᾶν. 
ΦΙΛΟΚΛΈΟΝ 

ἐγὼ δέ γε, 
- ΒΑῚ 2 - Ἃ ,). ὦ Ὁ, ὦν ᾽, ᾿ 

ἐὰν ἀπειλῇ, νὴ 46 ἕτερ᾽ ἀντάσομιαι 
3 2 τ ς ΄ ν δ , , 
ὠνϑρωφ᾽, οὗτος ὃ μαιόμενος τὸ μέγα χράτος, 

᾿ὕ , ΄ «" 2 ᾿ - 

ἀντρέψεις ἔτι τὰν πόλιν" ἃ δ᾽ ἔχεται δοπᾶς. 
ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 

’ ἊΣ ΚΓ ᾿, Ν - ᾿ 

τί δ᾽ ὁταν Θέωρος πρὸς ποδῶν χαταχείμενος 

ἀδῃ Κλέωνος λαβόμενος τῆς δεξιᾶς" 
2," , , ἘΣ «ὦ Ἁ " ΡῚ . »" 

“δμήτου λόγον ὠταῖρε μαϑὼν τοὺς ἀγαϑοὺς φίλει. 
ΦΙΛΟΚΛΕΟΝ 

2 ΡΣ ΑἹ ᾿- 

οὐχ ἔστιν ἀλωπτεχέζειν, 
ὄ Ὁ 

ὺ 
ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 

Ἁ - ς , , 

μετὰ τοῦτον Αἰσχίνης ὃ Σέλλου δέξεται, 
Ψ ΕῚ Ν ,ὔ γ , 

ἀνὴρ σοφὸς χαὶ μουσιχός, χαντάσεται" 
χρήματα χαὶ βίον 
Κλειταγόρᾳ τε χὰ- 

͵ὠ 

εὐ - 

μοὶ μετὰ Θετταλῶν 
Ρ ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

Ἁ Ἁ ,2) 2 ’ ΑῚ , ’ 

πολλὰ νὴ 4{ ἐχόμπασας σὺ χαἀγώ. 
ΒΔΕΛΔΥΚΛΕΟΝ 

τουτὶ μὲν ἐπιεικῶς σύ γ᾽ ἐξεπίστασαι" 
ΚΉΝς Ὁ. τὸ » , » 
ὅπως δ᾽ ἐπὶ δεῖτινον ἐς Φιλοχτήμονος ἔμεν. 

παῖ παῖ, τὸ δεῖτεονον Χρυσὲ συσχεύαζε νῷν, 
[4 , ν , 

ἵνα χαὶ μεϑύωμεν διὰ χρόνου. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

μή, μηδαμῶς. 
᾿ Ἢ ᾿ , 

χαχὸν τὸ τίνειν" ἀπὸ γὰρ οἴνου γίγνεται 

τούτῳ τί λέξεις σκόλιον; ΦιΛ. ὠδικῶς ἐγώ. 



ΣΦΗΚῈΕΣ 2, 

ΦΕΣ ἌΡ . ΛΈΣ κα) ; χαὶ ϑυροχοπῆσαι χαὶ πατάξαι χαὶ βαλεῖν, 
, ΕῚ τπ ’ 2 ΄, ,η ΤῊΝ 

χάπειτ᾽ ἀποτίνειν ἀργύριον ἐκ χραιπάλης. 126ὅ 
ΒΔΕΔΥΚΛΕΩΝ 

2 ΒΡ} -» ἼΣ. ] ΄ η - 3 - 

οὐχ ἣν ξυνῆς γ᾽ ἀνδράσι καλοῖς τε κἀγαϑοῖς. 
ΒΑ ἐδ ΄ὔ ν 

ἢ γὰρ παρητήσαντο τὸν πεπογϑότα, 
ΒᾺῚ ΄ Σ ΦῊ ΝΣ 2 ΞΘ. 

ἢ λόγον ἔλεξας αὐτὸς ἀστεῖόν τινα, 
᾿ ᾿ ὉΝ ; , 

αἰσωττιχὺὸν γέλοιον ἢ συβαριτιχόν, 1200 
ὧν ἔμαϑες ἐν τῷ συμ:τοσίῳ᾽ χᾷτ᾽ ἐς γέλων 

[ ͵Ἕ 

. - ν , «“ 3 Ὁ , Φὶι , 

τὸ πρᾶγμ ἔτρεψας, ὡστ᾽ ἀφείς σ᾽ ἀπέρχεται. 

ΦΙΔΟΚΛΕΟΝ 
, ἌΡ ΈΒΙΩΣΝ Χ δ - 7, 

μαϑητέον τὰρ᾽ ἑστὶ ττολλοὺς τῶν λόγων, 
Ὁ Ὑ τοΣ Ῥ ΄ " -» ΄, 

εἴχτερ γ᾽ ἁποτίσω μηδέν, ἣν τι δρῶ καχόν. 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

ΕῚΣ ᾽" Ἔ " ς -" Ὁ , 

ἄγε νυν ἴωμεν" μηδὲν ἡμᾶς ἰσχέτω. 
ΧΟΡῸΣ 

" 5] -»᾽ - “ἃ ’, 

σπολλάχις δὴ ᾿δοξ᾽ ἐμαυτῷ δεξιὸς πεφυχέναι, 120ὅ 

χαὶ σχαιὸς οὐδεπώποτε" 
δ τα ᾿ ἐπ » ἢ τ ἶΝ ς ᾿Ξ Ξ ,η 

ἀλλ ᾿μυνίας ὃ Σέλλου μᾶλλον οὐκ τῶν Κρωβύλου, 
τὰ “ 3 ΄ ᾿; “Ὁ 2 ΄ - 

οὗτος ὃν γ᾽ ἐγώ ποτ᾽ εἶδον ἀντὲ μήλου χαὶ ῥοᾶς 
δειτινοῦντα μετὰ “εωγόρου" 

- ᾿ ΤᾺ 2 - 

σεξινῇ γὰρ ἤπερ ΑἸντιφων" 1270 
γὴν ᾽ ᾿ . , »" ) τῶν 799} τὸ 
ἀλλὰ πρεσβεύων γὰρ ἐς Φάρσαλον ᾧχετ᾽, εἰτ᾽ ἐχεῖ 

μόνος μόνοις 

τοῖς πενέσταισι ξυνὴν τοῖς 
“ ΞΒνῸ ἐν ΄, ΒΡ} 5) 2 , 

Θετταλῶν, αὐτὸς πενέστης ὧν ἔλαττον οὐδενός. 
ὭΣ ΄ ἃ το «“ ""“- 
ὦ μαχάρι᾽ Αὐτόμενες ὡς σε μαχαρίζομιεν, 121 

ἶν , “ , ε 
σαῖδας ἐφύτευσας ὅτι χειροτεχνιχωτάτους 

τ « ΠΝ Ἡ ᾳ ΄ 

σιρῶτα μὲν ἅπασι φίλον ἄνδρα τε σοφώτατον, 
5 ν , {τ , , 

τὸν χιϑαραοιδότατον, ᾧ χάρις ἐφέσπετο" 
" ν Ρ] ’, ς , 

τὸν δ᾽ ὑποχριτὴν ἕτερον ἀργαλέον ὡς σοφόν" 
Ἵ ᾿Ψ; 7 δ ΄ ΄ 

εἶτ᾽ “᾿ριφράδην σύολὺ τι ϑυμοσοφικώτατον, 1280 
[44 ΄ 2 »ῇ ’ ᾿ ’, 

ὑντινά σ“τοτ΄ ὦμοσε μαϑόντα παρὰ μηδεγός, 
3232 Β] Ν - ΄ 7 μὰ 

ἄλλ᾽ ἀπὸ σοφῆς φύσεος αὐτόματον ἐχμαϑεῖν 
"τ Ν -.} ΄ 2 , 

γλωττοπτοιεῖν ἐς τὰ πορνεῖ εἰσιόνϑ᾽ ἑχάστοτε. 

2 , [4 2» ς , 

εἰσί τινες οἵ μ᾽ ἔλεγον ὡς καταδιηλλάγην, 
1270 ---12898 Ξ--ς 1284---1291 

14" 
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1280 ἡνίχα Κλέων μ᾽ ὑπετάραττεν ἐπιχείμενος 
, ,΄ ΄ 3. ὦ θα χαί (ιὲ καχίαις ἔχνισε" χάϑ'᾽ ὅτ᾽ ἀπεδειρόμην, 

ἐχτὺς ἐγέλων μέγα χεχραγότα ϑεώμενοι, 
2 φ»" ΣΡ νῶν 5 “- ΄ “ »" , 25» 

οὐδὲν ἄρ᾽ ἐμοῦ μέλον, ὅσον δὲ μόνον εἰδέναι 
΄, »" , ΄ ΕῚ - 

σχωμμάτιον εἴποτέ τι ϑλιβόμενος ἐχβαλῶ. 
- «ς ’ ᾿ 

1990 ταῦτα χατιδὼν ὑπό τι μιχρὸν ἐπιϑήχισα" 
3 - , ς . , 

εἶτα νῦν ἐξηπάτησεν ἡ χάραξ τὴν ἄμπελον. 
ΞΑΝΘΙᾺΣ 

ἰὼ χελῶναι μαχάριαι τοῦ δέρματος, 
, --2 - - , 

χαὶ τρὶς μαχάριαι τοῦ πὶ ταῖς πλευραῖς τέγους. 

ὡς εὖ χατηρέψασϑε χαὶ νουβυστιχῶς 
΄ ; - [4 " ᾿, 

1995 χεράμῳ τὸ νῶτον ὥστε τὰς τιληγὰς στέγειν. 
2 ν» 2 ’, ΧΑ ᾿ , 

ἐγὼ δ᾽ ἀπόλωλα στιζόμενος βαχτηρίᾳ. 
ΧΟΡΟΣ 

" 2. »ν Ε - - ΄ ᾽ν ᾿ , 
τί δ᾽ ἔστιν ὦ παῖ; παῖδα γάρ, κἂν ἢ γέρων, 

- ΄, «“ νᾺ ΟἹ ’ 

χαλεῖν δίχαιον ὅστις ἂν πληγὰς λάβη. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

2 . ς ΄ 2 , ᾿  Βθν δ 1:1 " 
οὐ γὰρ ὃ γέρων ἀτηρότατον ἄρ᾽ ἣν καχὸν 

» ’ “4 , 

1800 καὶ τῶν ξυνόντων ττολὺ πταροινεχώτατος; 
᾿ - ὦ. - , 

χαίτοι πταρὴν Ἵπττιυλλος “Ιντιφῶν “Ζύχων 

“υσίστρατος Θούφραστος οἱ τεερὶ Φρύνιχον. 
΄ ς ΄ Ἄς ς , - 

τούτων ἁπάντων ἣν ὑβρίστατος μαχρῷ. 
εὐϑὺς γὰρ ὡς ἐνέπλητο πολλῶν χἀγαϑῶν, 
«“ ΄ γ ν 2 , 

1805 ὥσπερ χαχρύων ὀνίδιον εὐωχημένον 
΄ 5} ᾿ ΠΕ ’, ᾿΄ 

ἐνήλλετ᾽ ἐσχίρτα ᾿πεπόρδει χατεγέλα 
χἄτυπτε δή με νεανιχῶς ταῖ τταῖ καλῶν. 

τ πβεΣ τ Τὰς ἀΔΠγτ- , ͵ ω εἶτ᾽ αὐτὸν ὡς εἶδ᾽ ἤχασεν “υσίστρατος 
ἔοιχας ὦ πρεσβῦτα νεοτειλούτῳ τρυγὶ 

1810 χλητῆρί τ᾽ εἰς ἀχυρμὸν ἀποδεδραχότι. 
.« "3 ; ΄ 3 ,» ὟΝ ’ 

ὃ δ᾽ ἀναχραγὼν ἀντήχασ᾽ αὐτὸν πάρνοπι 
τὰ ϑρῖα τοῦ τρίβωνος ἀποβεβληχότι φ υ τοιβῶνος αττοβὲρβ κὴ ᾿ 

Σ ϑενέλῳ τε τὰ σχευάρια διαχεχαρμένῳ. 
«“ "9 “9 ΄ , ΄ 

οἱ δ᾽ ἀνεχρότησαν, στλήν γε Θουφράστου μόνου" 
1815 οὗτος δὲ διειιύλλαινεν ὡς δὴ δεξιός. 

ς , ΔΙ , , , ὁ γέρων δὲ τὸν Θούφραστον ἤρετ᾽" εἰπέ μοι. 
2 " - - " “- “« 

ἐπὶ τῷ χομᾷς χαὶ χομιμὸς εἰναι τιροσττοιεῖ, 

χωμῳδολοιχῶν περὶ τὸν εὖ τιράττοντ᾽ ἀεί; 



ΣΦΉΚΕΣ 
- - 2 ΄ 

τοιαῦτα περιύβριζεν αὐτοὺς ἕν μέρει, 
΄ 3) ΄, , ΠΥ ς ΄ 

σχώτπτων ἀγροίχως χαὶ τεροσέτι λόγους λέγων 
2 , - ΄ ἀμαϑέστατ᾽ οὐδὲν εἰχότας τῷ πράγματι. 

», ἌΣ Ω,  Ξὶ ΄ ΡῚ "2 γ᾽ ἔπειτ᾽ ἐπειδὴ μέϑυεν, οἴχαδ᾽ ἔρχεται 
7) « , ΟἹ -" ΄ 

τύπτων ἅπαντας, ἣν τις αὐτῷ ξυντύχῃ. 
ςφν ΣΥΝ 5 7 ’, 

ὁδὶ δὲ καὐτὸς σφαλλόμενος προσέρχεται. 
53.2.45 9 . 5» ᾽ ᾿ 2. - 
ἀλλ᾽ ἐχποδὼν ἄπειμι πρὶν πληγὰς λαβεῖν. 

ΦΙΔΟΚΛΕΩΝ 
" , 

ἄνεχε πτάρεχε Ι 
Ἐ ΄ Ῥ - Εὲ 

χλαύσεταί τις τῶν οπισϑεν 

ἐπαχολουϑούντων ἐμοί" 
ζ 3) ν 9 ΄ ω9 ς - 

οἷον, δὶ μὴ ρρησεῦ;, υμὰς 

ὠ πονηροὶ ταυτῃὶ τῇ 
᾿ ΄ 

δαδὲ φρυχτοὺς σχευάσω. 
ΧΟΡῸΣ 

Ψ ν . ΄ γ ΄ ν 

ἡ μὴν σὺ δώσεις αὔριον τούτων δίχην 
ς τι « Δ .Ὲ) ΕΥ̓ , 

ἡμῖν ἅπασι, χεὶ σφόδρ᾽ εἰ νεανίας. 
«6 Ν « ΄ ΄ 

ἄϑροι γὰρ ἡξομέν σὲ προσχαλούμενοι. 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
τ μων ΄ 

ἰὴ ἰεῦ, καλούμενοι. 
-. ἢ ς - 

ἀρχαϊά γ᾽ ὑμῶν" 
ΦΡΘΙΣ δ εν ες 2 ΦΙ 2 ’ 
ἀρά γ᾽ ἴσϑ' ὡς οὐδ᾽ ἀχούων 

Σ ΄ Β] ΄, ν -» 

οὐχέτ᾽ ἀνέχομαι διχῶν; 
αἰβοῖ, 

“ᾧ , ον ᾿ 5 , 

τάδε μ᾽ ἀρέσχει" βάλλε κημοῦς. 
ΡῚ , ΄ὔ - ς - 

οὐχ ἄπει σύ; ποῦ στιν ἡμῖν 

ἡλιαστής; ἐχττοδών. 
ἀνάβαινε δεῦρο χρυσομηλολόνϑιον, 
τῇ χειρὶ τουδὶ λαβομένη τοῦ σχοινίου. 

, ΄ Ψ) ς κ᾿ Ἀ ’ 

ἔχου" φυλάττου δ᾽, ὡς σατρὸν τὸ σχοινίον" 
ὅμως γε μέντοι τριβόμενον οὐχ ἄχϑεται. 
ς - 2 , τ᾿ ς ν ἐπ - ς ’, 

ὁρᾷς ἐγώ σ᾽ ὡς δεξιῶς ὑφειλόμην 
ΜΝ , “ὦ . - , 

μέλλουσαν ἤδη λεσβιεῖν τοὺς ξυμπότας" 
τῇ “ ΄ - , Υ , 

ὧν οὕνεχ᾽ ἀπόδος τῷ πέει τῳδὲ χάριν. 
2 Ὶ2 Β] 2 , 3. ᾿Ὶ - 7...) Οὐ 

ἀλλ οὐχ ἀποδώσεις οὐδὲ φιαλεῖς οἰδ' ὁτι, 
35...9 5 , - ’ ’ ἀλλ ἐξαπατήσεις χἀγχανεῖ τούτῳ μέγα" 

-“ - δι γῳ 23 ΠῚ ΚΣ ΤΟΝ Ἷς 

γολλοῖς γὰρ ἤδη χατέροις ταῦτ᾽ εἰργάσω. 
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2» ΄ " ᾿ Ἂ Ἀ ’ 
ἐὰν γένῃ δὲ μὴ καχὴ νυνὶ γυνή, 
2 ΄ 6. ᾿ ς , ςλ ω , 

ἐγώ σ᾽ ἐπειδὰν οὑμὸς υἱὸς ἀποϑάνῃ, 
λυσάμενος ἕξω παλλαχὴν ὠ χοιρίον. 
γῦν δ᾽ οὐ χρατῶ ᾿γὼ τῶν ἐμαυτοῦ χρημάτων. 

1355 γέος γάρ εἰμι χαὶ φυλάττομαι σφόδρα. 
τὸ γὰρ υἱίδιον τηρεῦδμιδ, χἄστι δύσχολον 

γ) 5 ᾿ , 

χἄλλως χυμινοπριστοχαρδαμόγλυφον. 
κω ΕΣ ΄ , νν - 

ταῦτ᾽ οὖν περί μου δέδοιχε μὴ διαφϑαρῶ. 
᾽ὕ 2 - - 

πατὴρ γὰρ οὐδείς ἐστιν αὐτῷ πλὴν ἐμοῦ. 
ςφν ΨῚ 2 τ ΚΣ ᾿ »" ΒΡ ἌΝ - 

1800 ὁδὲ δὲ χαὐτός" ἐπὶ σὲ χαμ΄ ἔοιχε ϑεῖν. 
27.423 ς , - ΄ » " 

ἀλλ ὡς τάχιστα στῆϑι τάσδε τὰς δετὰς 
-- }) ΒΡ] - 

λαβοῦσ᾽, ἵν᾿ αὐτὸν τωϑάσω γεανιχῶς, 

οἵως ποϑ' οὗτος ἐμὲ πρὸ τῶν μυστηρίων. 
ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 

ὦ οὗτος οὗτος τυφεδανὲ χαὶ χοιρόϑλιει,, 
“ - 23 γ᾽ ς , - 

1805 ποϑεῖν ἐρᾶν τ᾽ ἔοιχας ὡραίας σοροῦ. 
3 . ᾿ 2 "ἡ ἡ ἘΞ -Ἶ 

οὔ τοι χαταπροίξει μὰ τὸν ᾿[πτόλλω τοῦτο δρῶν. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

ς ς ΄ὔ ’ ᾽ν 28 ῳ ᾿ 

ὡς ἡδέως φάγοις ἂν ἐξ ὄξους δίχην. 
ΒΔΕΔΥΚΛΕΟΝ 

οὐ δεινὰ τωϑάζειν σὲ τὴν αὐλητρίδα 
τῶν ξυμπτοτῶν χλέψαντα; 

ΦΙΔΟΚΛΕΟΝ 
, 2 ,ὔ 

ποίαν αὐλητρίδα; 
᾿΄ - - σ΄ , , 

1870 τί ταῦτα ληρεῖς ὥσπερ ἀπὸ τύμβου πεσών; 
ΒΔΕΛΥΚΛΒΟΝ 

ν ], Ὁ“ ΄ ᾿ σὰ , 

γὴ τὸν Δί᾽ αὕτη πού ᾿στί σοί γ᾽ ἡ «“Ἰαρδανίς. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

3 2 - - - ; 

οὐχ ἀλλ ἐν ἀγορᾷ τοῖς ϑεοῖς δὰς κάεται. 
Ἄλον ΒΔΕΛΔΥΚΛΕΩΝ 

δὰς ηδε; 
ΦΙΛΔΟΚΛΕΩΝ 

᾿ ΄«: 2 ς - 2 , δὰς δῆτ᾽. οὐχ δρᾷς ἐστιγμένην; 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

, " ᾿ ; μὲν ἰδ. 8, " τ “ὦ 2 , τί δὲ τὸ μέλαν τοῦτ᾽ ἐστὶν αὐτῆς τοὺν μέσῳ; 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

ς - Δ) ὃ ’ Ὑ , 2.5 2 

1870 ἢ σίττα θήπου χαομένης ξξέρχεται. 

ΒΔΕΛΥΚΛΈΩΝ 
ς ) νἡ . Ἄδω , γ ς 

ὁ δ᾽ ὀπισϑεν οὐχὶ σιρωχτός ἔστιν οὑτοσί; 

ΠΠΠΠἘἘΦῚ ΟΦ ῸῸ ΦΌΝ»ὦ, Ψ κ, ΠΨ ΤΡ ΨΥ ΡΘΒΌΡΌΝ ΨΌΒΒΝΒΟΒΒΒΝΗΒΝΝΝΒΘΝΒΟΝΟΒΒΒΘΟΒΒΗΝΝ, Δ ΦΘΒΟΝΟΝΒΟΝΟΝΟΒΌΝΟΝ 



ΣΦΗΚΕΣ 

ΦΙΛΟΚΛΈΩΝ 

ὄζος μὲν οὖν τῆς δᾳδὸς οὗτος ἐξέχει. 

, , ’ » Ρτο 2. 3 -» ΄ 

τί λέγεις σύ; ποῖος ὄζος; οὐχ εἰ δεῦρο σύ; 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

ἃ ἃ τί μέλλεις δρᾶν; 

2 ἥ , ν ᾿, 53 ν 

ἀφελόμενός σε χαὶ νομίσας σ᾽ εἶναι σαπρὸν 

ΒΔΕΔΥΚΛΒΩΝ 
2 Ψ Ἂ 

ἄγειν ταύτην λαβὼν 

χοὐδὲν δύνασϑαι δρᾶν. 
ΦΙΔΟΚΛΕΩΝ 

ἄχουσόν γυν ἐμοῦ. 
Ὀλυμπίασιν, ἡνίκ᾽ ἐθεώρουν ἐγώ, 
᾿βῳρουδίων ἐμαχέσατ᾽ ᾿σχώνδᾳ χαλῶς 
ἤδη γέρων ὦν" εἶτα τῇ σπουγμῇ ϑενὼν 
ὃ πρεσβύτερος χατέβαλε τὸν νεώτερον. 
σιρὸς ταῦτα τηροῦ μὴ λάβῃς ὑπώπια. 

Ἂ: 9 » ν -» » 

ἔϑε μοι παράστηϑ᾽, ἀντιβολῶ πρὸς τῶν ϑεῶν. 
ἈΡΤΟΠΏΩΛΙΣ 

ςφν ᾿ «ς ΄ Σ [7 , 9 ὴ 

ὁδὲ γὰρ ἀνήρ ἔστιν ὃς μ᾽ ἀπώλεσεν 
τῇ δᾳδὲ παίων, καξέβαλεν ἐντευϑενὶ 
» ἜΣ ΩΡ ΩΣ ν ὩΝ ͵ 
ἄρτους δέχ᾽ ὀβολῶν καἀτειϑήχας τέτταρας. 

ες : , , 2 Ξ - ᾿ , 
ὁρᾷς ἃ δέδραχας; πράγματ᾽ αὐ δεῖ καὶ δίκας 

ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

ΒΥ ν ν Χ : 

ἔχειν διὰ τὸν σὸν οἶνον. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

ὃς - 2 2 ν 

οὐδαμῶς γ᾽, ἐπεὶ 
λόγοι διαλλάξουσιν αὐτὰ δεξιοί" 

ὥστ᾽ οἶδ᾽ ὅτιὴ ταύτῃ διαλλαχϑήσομαι. 
ἈΡΤΟΠΟΛῚΣ 

’ Ἁ ν᾽» ’ 

οὐ τοι μὰ τὼ ϑεὼ χαταπροίξει Μυρτίας 
τ ΡΝ" ΟΣΚ ΠΕ ΣΩΣ ΣΙ ΠΟ Ὁ τῆς “Ιγχυλίωνος ϑυγατέρος χαὶ Σωστρατης, 
«“ Υ ον υΓ, ᾿ - . "δή 

οὕτω διαφϑείρας ἑμοῦ τὰ φορτία. 

ΦΙΔΟΚΛΕΩΝ 
Ὑ 3, ͵ Ξ ΄ ΄ 
ἄχουσον ὦ γύναι" λόγον σοι βούλομαι 

λέξαι χαρίεντα. 

ΒΔ. νὴ τὸν “ὲ 
) »» 

ἐξ 

ἈΡΤΟΠΌΛΙΣ 

μὰ Δία μὴ μοί γ᾽ ὦ μέλε. 
᾽ 
ἑκα ϑές γε τὴν Ὀλυμπίαν. 
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ΦΙΛΟΚΔΈΩΝ 
᾽, "“- 2 ΄, 

Πἴσωπον ἀπὸ δείπνου βαδίζονθ᾽ ἑσπέρας 

ϑρασεῖα χαὶ μεϑύση τις ὑλάχτει χύων. 
χἄπειτ᾽ ἐχεῖνος εἶπεν, ὦ χύον χύον, 

Ἴ κ ΟῚ ᾿ - » ΄ ᾿ 

εἰ νὴ 4ί ἀντὶ τῆς χαχῆς γλώττης ποϑὲν 
. 7, - " “- πυροὺς πρίαιο, σωφρονεῖν ἄν μοι δοχεῖς. 

ἈΡΤΟΠΌΛΙΣ 
Ἀ - - ᾿ 2.6 ΕΥ̓ χαὶ χαταγελᾷς μου; προσχαλοῦμαί σ᾽ ὅστις εἶ 

πρὸς τοὺς ἀγορανόμους βλάβης τῶν φορτίων, 

χλητῆρ᾽ ἔχουσα Χαιρεφῶντα τουτονί. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

μὰ 4 ἀλλ ἄχουσον, ἢν τέ σοι δόξω λέγειν. 
- ’, Ψ, , Ἁ , . 

“Ἱᾶσός ποτ᾽ ἀντεδίδασχε χαὶ Σιμωνίδης 
5 : Δ 6].» - 5. 32 , »ἢ 

ἔπειϑ᾽ ὃ Μᾶσος εἶπεν, ολίγον μοι μέλει. 
ἈΡΤΟΠΟΛΙΣ 

ἄλῃϑ ΠΟ - ἄληϑες οὗτος; 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

" Ἁ ’ὔ " - 

χαὶ σὺ δή μοι Χαιρεφῶν 
γυναιχὶ χλητεύων ἔοιχας ϑαψίνῃ, 
2 - ΄ - 2 , 

Ἱνοῖ χρεμαμένῃ τιροσπολῶν Εὐριπίδου. 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΟΝ 

ς , «“ ς 3} » 

ὁδί τις ἕτερος, ὡς ἔοιχεν, ἔρχεται 
ψαλούπενός ἐξ: πόν ΧΦ  ΤΡ Σ χαλούμενός σε᾽ τόν γέ τοι χλητῆρ᾽ ἔχει. 

ΚΑΤΗΓΟΡῸΣ 
͵ , - , - ΝΥ ξε. , 

οἴμοι χαχοδαίμων. προσχαλοῦμαί σ᾽ ὦ γέρον 
[4 

ὕβρεως. 
ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 

ὕβρεως; μὴ μὴ καλέσῃ πρὸς τῶν ϑεῶν" 
ἐγὼ γὰρ ὑπὲρ αὐτοῦ δίχην δίδωμί σοι 
[τ ΡῚ ν , Η ᾿ ὔ 

ἣν ἂν σὺ τάξης, χαὶ χάριν προσείσομαι. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

᾿ ἘΠο. Ξ Ἄς ν , 
ἐγὼ μὲν οὖν αὐτῷ διαλλαχϑήσομαι 

ἑχών" δμολογῶ γὰρ πατάξαι χαὶ βαλεῖν. 
γλ 42. 39ηὴ δ Ξ ΄ 3 ᾿ 2 ’, ἀλλ ἐλϑὲ δευρί" πότερον ἐπιτρέπεις ἐμοί, 
“ ’ 9.5 ᾿ 2 ΄ “« ’ 9 τι χρή μ᾽ ἀποτίσαντ᾽ ἀργύριον τοῦ πράγματος 
εἰναι φίλον τὸ λοιττόν, ἢ σύ μοι φράσεις; 

ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ 
σὺ λέγε. δικῶν γὰρ οὐ δέομ᾽ οὐδὲ πραγμάτων. 



ΣΦΉΚΕΣ 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
ἃ .' , ΥΩ Σ “ 

ἄνηρ Συβαρίτης ξξέπεσεν ξξ ἄρματος, 

χαί πως κατεάγη τῆς κεφαλῆς μέγα σφόδρα" 
΄ ᾿) , ᾽Ὰ - 

ἐτύγχανεν γὰρ οὐ τρίβων ὧν ἱτεττικῆς. 
» ᾿ Ξδν τ ΡιΝ ΞΎΝΣ τῆς " 

χἄπειτ᾽ ἐπιστὰς εἶχε ἀνὴρ αὐτῷ φίλος" 
ἔρδοι τις ἣν ἕχαστος εἰδείη τέχνην. 

ΒΔΕΔΥΚΛΈΟΝ 
[4 , » ᾿ᾺΞ , ΄ 

ὅμοιά σου χαὶ ταῦτα τοῖς ἄλλοις τρόποις. 
ΚΑΤΗΓΌΡΟΣ 

» 2 Ξ' " ΄ 2 τ ς , 
ἀλλ οὖν σὺ μέμνησ᾽ οὗτος ἀπεχρίνατο. 

ΦΙΛΟΚΛΈΟΝ 
ΒῚ Ἅ - 7 3) τ' 4 ’ ’ 

ἄχουξ, μὴ φεῦγ. ἕν Συβάρει γυνὴ ποτε 

χατέαξ᾽ ἐχῖνον. 
ΚΑΤΗΓΟΡῸΣ 

ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι. 
ΦΙΛΟΚΛΕΟΝ 

ς». 3: 
οὐχῖνος οὖν ἔχων τιν᾽ ἐπεμαρτύρατο" 
3529 ς τ' "4 ΟΥ ΡῚ ν οἿ ,ὔ 

εἰϑ ἡ Συβαρῖτις εἶπεν, εἰ ναὶ τὰν χόραν 
κι ἢ , , 

τὴν μαρτυρίαν ταύτην ἐάσας ἐν τάχει 
ἐπίδεσμον ἐπρίω, νοῦν ἂν εἶχες τιλείονα. 

[4 " Χ . ’, 2} Χ , 

οὕτω δὲ χαὶ σὺ παράτρεχ᾽ ἐς τὰ Πιττάλου. 
ΚΑΤΗΓΌΡΟΣ 

Ω, 7: ο’ ΒΡ} ν ΓᾺ «“ 4 - 

υβριζ᾽ ἕως ἂν τὴν δίχην ἄρχων χαλῇ. 
ΒΔΕΛΥΚΛΔΕΩΝ 

Ε ᾿ κ , “ΨΥ τὰ ωλ κὸ 
οὔ τοι μὰ τὴν 4ήμητρ᾽ ἔτ᾽ ἐνταυϑὲ μενεῖς, 
2 ΨΦ.Ξ , 

ἄλλ ἀράμενος ἔγωγε 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

τί ποιεῖς; 

ΒΔΕΔΥΚΑΒΟΝ 
ὃ τι ποιῶ; 

" , ΦΠ5Ξ, “- Ξ 2 Ἁ ἰ ’ εἴσω φέρω σ᾽ ἐντεῦϑεν" εἰ δὲ μὴ, τάχα 
χλητῆρες ἐπιλείψουσι τοὺς χαλουμένους. 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
«Ἵϊσωττον οἱ Ζελφοί στοτ᾽ 

ΒΔΕΛΥΚΛΒΟΝ 
2ὴηὴ γη 

θλίγον μοι μέλει. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

φιάλην ἑπητιῶντο χλέψαι τοῦ ϑεοῦ" 
«ι ᾽γ , "» Φ »Ξ , , 

ὃ δ᾽ ἔλεξεν αὐτοῖς, ὡς ὃ χάνϑαρός ποτε 
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ΒΔΕΛΥΚΛΕΩΝ 
5) -» - - 

οἴμ᾽ ὡς ἀπόλοι᾽ αὐτοῖσι τοῖς σοῖς χανϑάροις. 
ΧΟΡῸΣ 

-" - 3 ᾽, 

ζηλῶ γε τῆς εὐτυχίας 

τὸν πρέσβυν οἱ μετέστη 
ξηρῶν τρόπων χαὶ βιοτῆς" 
«’ Ἂ - 3 λ 

ἕτερα δὲ νῦν ἀντιμαϑὼν 
ἢ μέγα τι μεταπεσεῖται 

ἐπὶ τὸ τρυφῶν χαὶ μαλαχόν. 
΄ 2 Ν ΡΣ ΄ 

τάχα δ᾽ ἂν ἴσως οὐχ ἐϑέλοι. 

τὸ γὰρ ἀποστῆναι χαλεπὸν 
, Ν , Ψ»" ἐν 

φύσεος, ἣν ἔχοι τις ἀεί. 
΄, Ἁ τ Ὁ »» ΞΞ 

χαίτοι ττολλοὶ ταῦτ ἔπαϑον 
ξυνόντες γνώμαις ἑτέρων 
μετεβάλοντο τοὺς τρόπους. 

΄- -»" 3 5 ᾿΄, “Ὁ 8 Ἁ 

πολλοῦ δ᾽ ἐπαίνου σπταρ᾽ ἐμοὶ 
χαὶ τοῖσιν εὖ φρονοῦσιν 

, Ν 

τυχὼν ἄπεισιν διὰ τὴν 
φιλοπατρίαν χαὶ σοφίαν 
ς - ς ΄ Ἵ 

0 παῖς ὁ Φιλοχλέωγος. 
2 ᾿ σ ᾽ - 

οὐδενὶ γὰρ οὕτως ἀγανῷ 
ξυγεγενόμην, οὐδὲ τρόποις 
ΡῚ Ἷ Ὁ ς δ ᾽» , 

ἐπεμάνην οὐδ᾽ ἐξεχύϑην. 

τί γὰρ ἐχεῖνος ἀντιλέγων 
2 " τί ᾿ ΄ ᾿ 

οὐ χρείττων ἣν, βουλόμενος 
Ἁ ’ , 

τὸν φύσαντα σεμνοτέροις 
χαταχομῆσαι τιράγμασιν; 

ΞΑΝΘΊΑΣ 
" " ΄ ΒΩ ω 9 - , 

γὴ τὸν Ζιόνυσον ἄπορά γ᾽ ἡμῖν τιράγματα 
δαίμων τις ἐσχεχύχληχεν ἐς τὴν οἰχίαν. 
ς , , , - ΄ ὃ γὰρ γέρων ὡς ἔπιε διὰ πολλοῦ χρόνου 
"ΜΝ , Ρ) 2 - - ᾿ ἤχουσέ τ᾽ αὐλοῦ, πτεριχαρὴς τῷ πράγματι 
2 ΄ - " ν ’ 

ὀρχούμενος τῆς νυχτὸς οὐδὲν “ταύεται 
2 “2 7} “ τ , ᾿" ω τἀρχαῖ᾿ ἐχεῖν᾽ οἷς Θέστεις ἠγωνίζετο 

χαὶ τοὺς τραγῳδούς φησιν ἀποδείξειν χρόνους 
" - ν , ᾿ « 

τοὺς νῦν διορχησάμενος ὀλίγον ὕστερον. 

1400 --- 1401 ---14602---1478 



ΣΦΗΚΕΣ 

ΦΙΛΟΚΔΕΟΝ 
τίς ἐπ᾽ αὐλείοισι ϑύραις ϑάσσει; 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
τουτὶ χαὶ δὴ χωρεῖ τὸ καχόν. 

ΦΙΔΟΚΛΒΟΝ 
χλῆϑρα χαλάσϑω τάδε. καὶ δὴ γὰρ 

΄ 2 

σχήματος ἀρχὴ 
ΞΑΧΘΙᾺΣ 

χλ. δέ Ἐ 2») ΄, Ἂς πον 

μᾶλλον δέ γ᾽ ἴσως μανίας ἀρχή. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

᾿ η ΄ ς Ἂν , - 

σελευρὰν λυγίσαντος ὑττὺ ῥύμης 
Ἔ ᾿ - ι οἷον μυχτὴρ μυχᾶται καὶ 

΄ Ὶ οΣ - 

σφόνδυλος ἀχεῖ. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

χεῖϑ᾽ ἑλλέβορον. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

πτήσσει Φρύνιχος ὥς τις ἀλέχτωρ. 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

τάχα βαλλήσεις. 
ΦΙΔΟΚΛΕΟΝ 

τα 2 “ ΄ Ξέχϑε .ἡ 4. ΤΩ͂ 

σχέλος οὐράνιόν γ᾽ ἐχλαχτίζων. 
Ἀν Ψ΄ 

σιρωχτὸς χάσχει. 
ἘΛΝΘΙΑΣ 

Ν ᾿ ΄“ 

χατὰ σαυτὸν ρα. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

- Ν Υ - ς ΄ 

γῦν γὰρ ἐν ἄρϑροις τοῖς ἡμετέροις 
στρέφεται χαλαρὰ χοτυληδών. 

ΞΑΝΘΙΑΣ 
2 ᾽ δ ,2 2 .-,.2 γηη ΣΝ ν ΄ 

οὐχ εὖ μὰ 4 οὐ δῆτ᾽, ἀλλὰ μανιχὰ πραγματα. ἰ 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
, 2 , Ἁ “ὖ ον φέρε νυν ἀνείπω χἀνταγωνιστὰς χαλιῦ. 

΄ ) ἐς ὃ -«- 

εἴ τις τραγῳδός φησιν ὀρχεῖσϑαι χαλῶς, 
2 ΗΝ ΕῚ ΄ ,, ἃ γὼ αν 
ἐμοὶ διορχησόμενος ἐνϑιάδ᾽ εἰσίτω. 

΄ ΒλῚ Ψ' 

φησίν τις ἢ οὐδείς; 

εἷς γ᾽ ἐχεινοσὶ μόνος. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

, ς Υ , , 

τίς ὃ χαχοδαίμων ἐστίν; 
ΞΑΝΘΙΑΣ 

[Φ , 

υἱὸς Καρχίνου 
ς , 

ὁ μέσατος. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

γ2ὴ 12 τὰ , 
ἀλλ᾽ οὑτός γε καταποϑήσεται" 

32 » , ν 7ὴ 

ἀπολῶ γὰρ αὐτὸν ἐμμελείᾳ κονδύλου. 
2 “ὦ ( 9 “- ν "ὃ , τς 2 

ἐν τῷ ῥυϑμῷ γὰρ οὐδέν ἐστ᾽. 
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ΞΑΝΘΙᾺΣ 
3 3 ἀλλ φζυρὲ 

τοῦ ἕτερος τραγῳδὸς Καρχινίτης ἔρχεται, 
ν . -" - 

ἀδελφὸς αὐτοῦ. 
ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 

Ἁ “ῷ 3 ΄ κι᾿ 5 

γὴ “411 ωὠιϊψψωνὴχ ἄρα. 

ΞΛΝΘΙΑΣ 
᾿ Ἂ 5 » ἢ , ἣ 

μὰ τὸν 40 οὐδὲν ἀλλο πλήν γε χαρχίνους 
προσέρχεται γὰρ ἕτερος αὖ τῶν Καρχίνου. 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
κι ΩΣ ᾿ , 28 ὉΝ λ, Ξ 

τουτὶ τί ἣν τὸ ττροσέρττον; ὀξὶς ἢ φάλαγξ; 
5 ΞΑΝΘΙΑΣ 
« “- ΄ 

1510 ὃ πινοτήρης οὗτός ἐστι τοῦ γένους, 
σμιχρότατος, ὃς τὴν τραγῳδίαν ποιεῖ. 

ΦΙΛΟΚΛΕΩΝ 
- ΄ ΡΟ ΠΩΟΣ , - 7 , 

ὦ Καρχίν᾽ ὦ μαχάριε τῆς εὐταιδίας, 
ὅσον τὸ πλῆϑος χατέπεσεν τῶν ὀρχίλων. 

, 2 ΄ 

ἀτὰρ χαταβατέον γ᾽ ἐττ᾽ αὐτούς μοι" σὺ δὲ 
{η ΄ ΄ ᾽ν - γ 

τοι ἅλμην χύχα τούτοισιν, ἢν ἐγὼ χρατῶ. 
ΧΟΡῸΣ 

, ς - 2 - 3η, ’, «“ 

φέρε νυν ἡμεῖς αὐτοῖς ολίγον ξυγχωρήσωμεν ἀταντες, 
χε Ὁ 2 ς ᾿ ς » Ψ᾿ ει ἘΣ ς Ψ 

ἵν ἐφ ἡσυχίας ἡμῶν πρόσϑεν βεμβικίζωσιν ξαυτούς. 
ἀγ᾽ ὦ μεγαλώνυμα τέχνα 

: τοῦ ϑαλασσίου ϑεοῦ, 

1020 πηδᾶτε πτιαρὰ ψάμαϑον 
0. 'ὃΞδ' ἡ 2 , χαὶ ϑιῖν᾽ ἁλὸς ἀτρυγέτου, 

χαρίδων ἀδελφοί" 
ταχὺν πόδα χυχλοσοβεῖτε, 

ν ὩΝ , χαὶ τὸ φρυνίχειον 
ηῚ ΄ [4 

ἐχλαχτισάτω τις, ὅπως 

ἰδόντες ἄνω σχέλος ὧ- 
ζωσιν οἱ ϑεαταί. 
στρόβει, παράβαινε χύχλῳ χαὶ γάστρισον σεαυτόν, 

1580 ῥῖἴχττε σχέλος οὐράνιον" βέμβικες ἐγγενέσϑων. 
Ὄ κ " τ ὔὕ , - . , 

χαὐτὸς γὰρ ὃ ποντομέδων ἄναξ πατὴρ προσέρζτει 
«ς εἶ “ » - , 

ησϑεὶς ἐπὶ τοῖσιν ἑαυτοῦ παισὶ τοῖς τριόρχαις. 
5 Αννα 3 42 )».»» Ὶ ἐδὼ ’, ΄ " 

1οϑῦ ἀλλ ἐξάγετ᾽, εἴ τι φιλεῖτ᾽ ὀρχούμενοι, ϑύραζε 
ς “ ’ - ᾿Ὶ ᾿ , ν"ὕὔ 

ἡμᾶς ταχύ" τοῦτο γὰρ οὐδείς πω πάρος δέδραχεν, 
, [4 , " - 

ὀρχούμενον ὅστις ἀπήλλαξεν χορὸν τρυγῳδῶν. 
1518--- 1699 --- 1693- 1527 

. 

μὲ σι τῷ σι 



ΕΙΡΗΝΗ 2 

ΒΤΟΡΠΩΝ ἢ 

ΤᾺ ΠΟΥ ΡΑΜΑ ΨΟΣ ΡΟΣ ΦΊΙΙΤΑ 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ ΟΠΛΔΩΝ ΚΑΠΗΛΟΣ 
ΟΙΚΕΤΑΙ ΔΥῸ Τρυγαίου ΠΑΙ͂Σ ΛΑΜΑΧΟΥ͂ 

ΚΟΡΑῚΙ ϑυγατέρες Τρυγαίου ΠΑΙ͂Σ ΚΛΕΩΝΥΜΟΥ͂ 

ΕΡΜΗΣ ΕἸΡΠΝΗ 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΠΩΡΑ | 

ΚΥ̓ΔΟΙΜΟΣ ἶ ΘΕΩΡΙΑ χωφὰ πρύσωπο 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓῺΩΝ ΚΡΑΝΟΠΟΙΟΣ | 

ΙΕΡΟΚΛΗΣ μάντις ΔΟΡΥ͂ΞΟΣ 

ΟἸΚΕΤΗΣ Α 
αἱ ςι : ΠΣ ς Ξ' ἣν ε Ὧ,.-} 

0 αἱρὲ μαξαν ὡς ταχίστὰ χανϑαρῳ. 

ΟἸΚΕΤΗΣ Β 
ἜΝ ν τ ἦν Ὁ , ὙΡΞ ᾿ 
ἰδού. δὸς αὐτῷ τῷ χάχιστ᾽ ἀπολουμένῳ. 

’ 2 ᾿ δἷς (5) -»" ς ᾽ὔ ΄, 

χαὶ μήποτ᾽ αὐτῆς μᾶζαν ἡδίω φάγοι. 
ΟἸΙΚΕΤΗΣ Α 

δὸ 9 ΚΌΡΑ νΣΣ βὴ ὁ , 

ὃς μᾶζαν ἑτέραν ἐξ ὀνίδων ττεπτλασμένην. 
ΟἸΚΕΤΗΣ Β 

Ἴ ν "22 ΟῚ - Ν « » ΔΛ 2 

ἰδοὺ μάλ᾽ αὐϑις. τοῦ γὰρ ἣν νῦν δὴ ᾽φερες; 
οὐ χατέφαγεν; 

ΟΙΚΕΤΗΣ Α 
κ ν 5 ὦ - ΄ 

μὰ τὸν “{ ἀλλ ἐξαρτιάσας 
“ , , - - ὕλην ἐνέχαψψε περιχυλίσας τοῖν ττοδοῖν. 
3 2 Ὁ , »Ν κ Ἢ , 

ἀλλ ὡς τάχιστα τρῖβε πολλὰς χαὶ πυχνάς. 

ΟἸΚΈΤΗΣ Β 
ν, ΄ ΄ ᾿ - 

ἄνδρες χοπρολόγοι τιεροσλάβεσϑε πρὸς ϑεῶν, 

εἰ μή μὲ βούλεσϑ᾽ ἀπτοπνιγέντα περιιδεῖν. 
ΟἸΚΈΤΗΣ Δ 

ς , «ς , Ψ»" Ψ ς , Ε 

ἑτέραν ἑτέραν δὸς παιδὸς ἡταιρηχότος 

τετριμμένης γάρ φησιν ἐπιϑυμεῖν. 
ΟἸΚΕΤῊΣ 8 

323. , 

ἰδού. 
ἑνὸς μὲν ὠνδρες απτολελύσϑαι μοι δοχῶ" 

οὐδεὶς γὰρ ἂν φαίη μὲ μάττοντ᾽ ἐσϑίειν. 

΄σι 
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ΟΙΚΕΤῊΣ Α 
5 Ὁ 5 Ἂν Δ Εν: Ἢ τ 

αἰβοῖ, φέρ᾽ ἄλλην χατέραν μοι χατέραν, 
“29 7 ᾿ χαὶ τρῖβ᾽ ἔϑ᾽ ἑτέρας. 

ΟἸΚΈΤΗΣ Β 
ν Ν 2 3 γ᾽ 

μὰ τὸν ΑΙπόλλω ᾿γὼ μὲν οὐ" 
ἐ᾿ ᾿ 2") Ω9 τ ΒΡ] “ΝΕ, , ,.“- - ἧὕὔ, 

οὐ γὰρ ἐϑ' οἷος τ εἰμ᾽ ὑπερέχειν τὴς ἀντλίας. 

ΟἸΚΈΤΗΣ Α 
ΟΝ 2} 2 ΡΣ ᾿ ᾿ 2 ᾿ 

αὐτὴν ἄρ᾽ οἴσω συλλαβὼν τὴν ἀντλίαν. 
ΟἸΚΈΤΗΣ Β 

᾿ 2) ,» ΓᾺ ’, 

γὴ τὸν 4 ἐς κόραχάς γε καὶ σαυτόν γε πρός. 
ς -" , Ν ..59 ᾿ν 

ὑμῶν δέ γ᾽ εἴ τις οἶδ᾽ ἐμοὶ κατειπτάτω 
΄ ὉΝ , - ᾿ , 

σιόϑεν ἂν πριαίμην ῥῖνα μὴ τετρη μένην. 
ἡ δὲ ᾿ » » 3 )) 52 "9. ΄ 

οὐδὲν γὰρ ἔργον ἣν ἀρ ἀϑλιώτερον 
ΒᾺῚ , , , ᾿ 

ἢ χανϑάρῳ μάττοντα τιαρέχειν ἐσϑίειν. 
τ ΄ “ Ἁ , Ἁ ’ 

ὑς μὲν γάρ, ὥσττερ ἂν χέσῃ τις, ἢ χύων 
, - ΩΝ ΜῚ ΄, 

φαύλως ἐρείδει" τοῦτο δ᾽ ὑπὸ φρονήματος 
, ᾿ δι ) 2 “ 

βρενϑύεταί τε καὶ φαγεῖν οὐχ ἀξιοῖ, 
ΒΡ}, Ν - ,ὔ 32. ςε , “:η 

ἢν μὴ παραϑῶ τρίψας δι΄ ἡμέρας ὁλης 
«“ ᾿ η ΄ 

ὥσττερ γυναιχὶ γογγύλην μεμαγμένην. 
39η.49 } ΄ - 2 - Ω 

ἀλλ᾽ εἰ πέπαυται τῆς ἐδωδῆς σχέψομιαι 
Ἃ ᾿ Ὁ - ω ο ’ 32» 

τῃδὶ παροίξας τῆς ϑύρας, ἵνα μή μ᾽ ἴδη. 
»} ; Ἷ , ἊΡ.5. ἐἰὐχχτλ 

ἔρειδε, μὴ παύσαιο μηδέποτ ἐσϑίων 

τέως ἕως σαυτὸν λάϑοις διαρραχγείς. 
- ΝᾺ , ς ’, 2 62 

οἷον δὲ χύψας ὁ κατάρατος ἐσϑίει, 
“ , ΄“ν»Ν ᾿ 

ὥσπερ παλαιστής, τταραβαλὼν τοὺς γομφίους, 
-» . ΄ - ’ 

χαὶ ταῦτα τὴν χεφαλήν τε καὶ τὼ χεῖρέ πως 
Ἐ , «“ Ά, ᾿ 

ὧδὲ σπιεριάγων, ὥσπερ οἱ τὰ σχοινία 
Ν , δ΄ ςη σῷ 

τὰ παχέα συμβάλλοντες ἐς τὰς δλχάδας. 
μιαρὸν τὸ χρῆμα χαὶ χάχοσμον χαὶ βορόν" 

, 2 ΄ ς ᾿ Ν 

χώτου ττοτ᾽ ἐστὶ δαιμόνων ἢ τιροσβολὴ 
2 399 9 ᾿ Ν » γ, ᾽, οὐχ οἰδ΄. “ιφροδίτης μὲν γὰρ οὐ μοι φαίνεται, 
2 » - ᾿ - ΄ .} γ 

οὐ μὴν Χαρίτων γε. τοῦ γὰρ ἔστ; 

ΟἸΚΈΤΗΣ Α 
3 τ ΕἸΣ Ὁ «“ 

οὐχ ἐσ ὅπως 
- ΨΎΒΩΝ Ἁ ᾿ Ν ᾿ ΄ 

τοῦτ᾽ ἔστι τὸ τέρας οὐ Διὸς χαταιβάτου. 
ΟἸΚΕΊΗΣ Β 

Ρ] - ὉᾺ ᾿ - -" , οὐχοῦν ἄν ἤδη τῶν ϑεατῶν τις λέγοι 
νεανίας δοχησίσοφος, τὸ δὲ πρᾶγμα τί; 



Ω 
ΕἸΙΡΗΝΗ Φ Ὁ 

ς χάνϑ δὲ Ἷ ΠΕ ΣΈ) ΞΝ ὦ 15.) ΤΡ ον Ξ 
ὃ χάνϑαρος δὲ πρὸς τί; χἀτ᾽ αὑτῷ γ᾽ ἄνηρ 40 
3 ’, , , 

Ἰωνιχός τίς φησι πτιαραχαϑήμενος" 
΄ ΄ὔ σὴ 7 -« 3 ᾿ δοχέω μέν, ἐς Κλέωνα τοῦτ᾽ αἰνίσσεται, 

- » ΄ὔ ᾿ ᾿ 

ὡς χεῖνος ἀναιδέως τὴν σπατίλην ἐσϑίέει. 
ΟἸΚΕΤΗΣ Α 

2 » ᾽, ,ὔ ΕΣ 

ἀλλ᾽ εἰσιὼν τῷ χκανϑάρῳ δώσω πιεῖν. 
ΟἸΙΚΕΤΗΣ Β 

ΕῚ κ κ ν Ἄν ἢ τω , Ξ ἐγὼ δὲ τὸν λόγον γε τοῖσι παιδίοις δ0 
χαὶ τοῖσιν ἀνδρίοισι χαὶ τοῖς ἀνδράσιν 

χαὶ τοῖς ὑπερτάτοισιν ἀνδράσιν φράσω 
χαὶ τοῖς ὑπερηγορέουσιν ἔτι τούτοις μάλα. 

ὃ δεσπότης μου μαίνεται καινὸν τρόπον, 
7 “ ᾿ ᾿ , 

οὐχ ὅνττερ ὑμεῖς, ἀλλ᾽ ἕτερον χαινὸν πάνυ. δῦ 
3) ΄, 2 ," 2 

δι᾿ ἡμέρας γὰρ ἐς τὸν οὐρανὸν βλέπων 
ζφν κ ᾿Ξ - ν 
ὡδὲ χεχηνὼς λοιδορεῖται τῷ Διὶ 

χαί φησιν, ὦ Ζεῦ τί ποτε βουλεύει ποιεῖν; 
΄ " ΄ Ν2..5 ᾿ ν ξ-Ξ κ᾿ 

χατάϑου τὸ χύόρημα" μὴ ᾿χχόρει τὴν Βλλάδα. 

ΤΡΥΓΆΙΟΣ 
ξα ξα. 00 

ΟΙΚΕΤΗΣ ἃ 
, 2 ε - 2 , - 

σιγήσαϑ', ὡς φωνῆς ἀχούειν μοι δοχῶ. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

ΕΣ - , , -» . ΄ 
ὠ Ζεῦ τί δρασείεις σπτοϑ᾽ ἡμῶν τὸν λεών; 

, Ων Ν 3) ᾽, 

λήσεις σεαυτὸν τὰς πόλεις ἐχχοχχίσας. 
ΟἸΙΚΒΤΗΣ 

ΠΡ ΟῚ; ΩὟ ΟΥ̓ " ») 49 δι᾿ Ὁ 

τοῦτ᾽ ἔστι τουτὶ τὸ χαχὸν αὐὖϑ' οὐγὼ “λεγον. 
Ἁ ᾿Ν ΄, - » 5] 72 

τὸ γὰρ παράδειγμα τῶν μανιῶν ἀχούετε" θῦ 
« δ᾽ “" - Ἂς ΤΣ 2 2 εξ 9 τς δ , ΄ 

ἃ δ᾽ εἶπε πρῶτον ἡνίχ᾽ ἤρχεϑ' ἢ χολὴ, 
΄ 9 2 Σ Ν Ξ ἘΆΝ ἰς " ὟΝ ἥ δέ: 

σπιεύσεσϑ᾽. ἔφασχε γὰρ πρὸς αὐτὸν ἂν ταδί 
-» ΡΒ 3 Ψ ᾿, ΒΡ) 5 ΩΔ δ -» , 

σῶς ἂν ποτ᾽ ἀφιχοίμην ἂν εὐϑὺ τοῦ Διός; 
, Ν ’ ΄ 

ἔσιειτα λετιτὰ χλιμάχια ττοιούμενος, 
Ν - }) 2 - ᾽ ᾿ ας ’ 

πρὸς ταῦτ᾽ ἀνερριχᾶτ᾽ ἂν ἐς τὸν οὐρανόν, τὸ 
[4 ,ὔ - .“- ᾿ 

ἕως ξυνετρίβη τῆς χεφαλῆς χαταρρυείς. 
Ἄ τΩῶΝ ᾿ ᾿ Ὁ 13. 5 { ᾿ ᾿ - Ὁ ὦ 
ἐχϑὲς δὲ μετὰ ταῦτ᾽ ἐχφϑαρεὶς οὐχ οἱδ᾽ οστοι 

᾿] , 3 » , , 

εἰσήγαγ᾽ αἰτναῖον μέγιστον χάνϑαρον, 
» - - 9 2 : 

χάπειτα τοῦτον ἱπιττοχομεῖν (εὐ ἡνάγχασεν, 
-ο σι 

ΕΞ » . ΝΕ ον “ ’ 

χαὐτὸς χαταιμῶν αὐτὸν ὠστίερ πωλίον, 

ὦ Πηγάσιόν μοι, φησί, γενναῖον τίτερόν, 
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ὅπως πετήσει μ᾽ εὐϑὺ τοῦ Διὸς λαβών. 
ἀλλ ὃ τι ποιεῖ τῃδὶ διαχύψας ὄψομαι. 
ΠΥ ᾿ Π -» ὼω 3 ιὶ τ ᾿ 

οἴμιοι τάλας" ἴτε δεῦρο δεῦρ᾽ ὦ γείτονες" 
ὃ δεσπότης γάρ μου μετέωρος αἴρεται 
ἱπυπηδὸν ἐς τὸν ἀέρ᾽ ἐπὶ τοῦ χανϑάρου. 

ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 
“ «᾿ 2 ᾿ , 

συχος ἥσυχος, ἡρέμα, χανϑων" 

μι’ μοι σοβαρῶς χώρει λίαν 
εὐθὺς ἀττ᾽ ἀρχῆς δώμῃ πίσυνος, 

πρὶν ἂν ἰδίῃς καὶ διαλύσης 
ἄρϑρων ἶνας πτερύγων ῥύμη. 

ΟΙΚΕΤΗΣ Α 
5 , ΒΒ»;  ,-ς , 
ὦ δέσποτ᾽ ἀναξ ὡς παραπαΐίεις. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
σίγα σίγα. 

ΟΙΚΕΤΗΣ Α 
Ἔ ὩΣ π δν ν 

χοῖ δῆτ᾽ ἄλλως μετεωροχοπεῖς; 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
ὑπὲρ Ἑλλήνων ττάντων τεέτομαι 
τόλμημα νέον τταλαμησάμενος. 

ΟΙΚΕΤΗΣ 
, , ᾿ ΄ 2 ς , 

τί πέτει; τί μάτην οὐχ ὑγιαίνεις; 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

3 - Ἀ Ἀ ν - 

εὐφημεῖν χρὴ χαὶ μὴ φλαῦρον 
" - 3.52 ,- 

μηδὲν γρύζειν ἀλλ᾽ ὀλολύζειν" 
τοῖς τ᾽ ἀνϑρώποις φράζω σιγᾶν 

τούς τε χοπρῶνας χαὶ τὰς λαύρας 
- , 3 - 

χαιναῖς πλίνϑοισιν ἀττοιχοδομεῖν 
χαὶ τοὺς πρωχτοὺς ἐπιχλήειν. 

ΟΙΚΕΤΗΣ ἡ 
γ 2} 3' κ᾽ , 2 ὟΝ ’ , 

οὐχ ἔσϑ' ὅπως σιγήσομ᾽, ἣν μή μοι φράσῃς 
«“ , Ξ 
ογῖοι πέτεσϑαι διανοεῖ. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
, 2 σὰ ἢ γ0Ἀ 

τί δ᾽ ἀλλο γ ἢ 
ς ᾿: »,.) 2 ᾿ 2 , 
ως τὸν “1 ὃς τὸν οὐραγον; 

ΟἸΙΚΕΤῊΣ ᾿ 
τίνα νοῦν ἔχων; 

Μ . ε ᾽ ᾿ - γ 
καὶ μὴ πνεῖ μοι κακὸν, ἀντιβολῶ σ᾽" 

» Ε ΄ - ᾽ »᾿ 

εἰ δὲ ποιήσεις τοῦτο, κατ᾽ οἴκους ' 
᾽ το ΞῈ ᾿ ε ᾿ 

αὐτοῦ μεῖνον τοὺς ἡμετέρους. 



ΕΙΡΗΝΗ 13) 

ο΄ ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
ἐρησόμενος ἐχεῖνον “Ελλήνων ττέρι 10ὺ 
ἁπταξαπάντων ὃ τι ποιεῖν βουλεύεται. 

ΟἸΚΕΤΗΣ Α 
ἐὰν δὲ μή σοι χαταγορεύῃ; 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
γράψομαι 

Μήδοισιν αὐτὸν προδιδόναι τὴν “Ελλάδα. 
ΟΙΚΕΤῊΣ 

κ ν ΄ 32.» - ΄, ἈΕῚ - 

μὰ τὸν Ζιόνυσον οὐδέποτε ζῶντός γ᾽ ἐμοῦ. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
ἌΓ 15} ᾿ τ ν 5 

οὐχ ἔστι πταρὰ ταῦτ αλλ. 110 
ΟἸΚΕΤΗΣ Α 

φ  γ ϑ 

ἐου ἰου (ιου" 

ὦ παιδί᾽ ὃ πατὴρ ἀπολιττὼν ἀπέρχεται 
ς “-“ 2 ’ 5. "Σ 2 ᾿ ,ὔ 

ὑμᾶς ἐρήμους ἕς τὸν οὐρανὸν λάϑρᾳ. 
2742 3 ά Ἂν χ ΡΟ ΕΣ ᾿ δ ον 
ἀλλ᾽ ἀντιβολεῖτε τὸν ττατέρ᾽ ὦ χαχοδαίμονα. 

ΚΟΡΗ 
ὠ πάτερ ὦ πάτερ ἀρ᾽ ἔτυμός γε 

΄ ΄, ΄ [4 

δώμασιν ἡμετέροις φάτις ἤχει, 11 
ς ν τς ΟΊ  ΞΟΡΣ ΝΥ ΎΜ ΘΙ ΓΝ 
ὡς σὺ μετ ὀρνίϑων σπιρολιπτὼν ἐμὲ 

ἐς χόραχας βαδιεῖ μεταμώνγιος; 
“99 , 5 ΄, , ΕΣ Ὶ 

ἔστι τι τῶνδ᾽ ἐτύμως; εἴτε ὠ πάτερ, εἴ τι φιλεῖς με. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

΄, ν ΄ ς » 

δοξάσαι ἔστι χύραι, τὸ δ᾽ ἐτήτυμον ἄχϑομαι ὑμῖν Ξ- ᾿ ἢ ἢ ῃ ἐ ᾽ 

᾿"“ , - ἡνίχ᾽ ἂν αἰτίζητ᾽ ἄρτον τιάτιπταν με χαλοῦσαι, 190 
», 29. 3 , ΝΛ Ν Ἅ , ΄ 
ἔνδον δ᾽ ἀργυρίου μηδὲ ᾿ναχὰς ἢ πάνυ πτάμτταν. 
Ὁ  ΡῚ . 3. " » , «“΄- ΦΧ “ 

ἣν δ᾽ ἐγὼ εὖ πράξας ἔλϑω πάλιν, ἕξετ᾽ ἐν ὥρᾳ 
Ἔ λλύ »νάἀλ Η ὶ χόνδυ] » ΠΕ) 2 Ἂ 

χολλύραν μεγάλην χαὶ χόνδυλον ὄψον ἐπ᾽ αὐτῇ. 
ΚΟΡΗ 

χαὶ τίς πόρος σοι τῆς ὁδοῦ γενήσεται; 
- ᾿ 2 , ς ᾿ς 

γαῦς μὲν γὰρ οὐχ ἄξει σὲ ταύτην τὴν δδόν. ᾿ 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

μὴ ’ -» 

πτηνὸς σπτορεύσει ττῶλος" οὐ ναυσϑλώσομαι. 
ΚΟΡΗ 

, Ὁ 5 , ψ ἂς “ ΕΣ 
τίς δ᾽ ἡ πίνοιά σοὐστὶν ὥστε χάνϑαρον 

“ἕξ 9.05 , 3 ΤΩ ἊΝ 3 , 
ζεύξαντ᾽ ἐλαύνειν ἐς ϑεοὺς ὦ παππία; 
Αγἱδιορ!ιαπὶς υοἱ. 1. Τὸ 

τῷ [2 



130 

190 

140 

220 ΑΡΙΣΤΟΦΆΝΟΥΣ 

ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 
ἐν τοῖσιν «ἰσώπου λόγοις ἐξηυρέϑη 
μόνος πετεινῶν ἐς ϑεοὺς ἀφιγμένος. 

ΚΟΡΗ 
ἄπιστον εἶπας μῦῦϑον ὦ πάτερ πάτερ, 
ὅπως χάχοσμον ζῷον ἦλϑεν ἐς ϑεούς. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
λϑεν χατ᾽ ἔχϑραν ἀετοῦ πάλαι ποτέ, 
" ἐχχυλίνδων χἀντιτιμωρούμενος. 

ΚΟΡΗ 
εΞο δὸο) 

2 - - ’, .- “ ᾽, 

οὐχοῦν ἐχρῆν σε Πηγάσου ζεῦξαι πτερόν, 
«“ , ω «- ’, 

ὅσπτως ἐφαίνου τοῖς θεοῖς τραγιχώτερος. 
ΤΡΥΓΆΑΙΟΣ 

ἀλλ ὦ μέλ ἂν μοι σιτίων διτελῶν ἔδει" 
- « ΄, » ᾿ 

γῦν δ᾽ ἅττ᾽ ἂν αὐτὸς χαταφάγω τὰ σιτία, 
τούτοισι τοῖς αὐτοῖσι τοῦτον χορτάσω. 

ΚΟΡΗ 
τί δ᾽ ἣν ἐς ὑγρὸν πόντιον πέσῃ βάϑος; ἰ δ᾽ ἢν ἐς ὑγρὸν πόντιον πέσῃ βάϑος; 

- - , 9... ’ 

πῶς ἐξολισϑεῖν πτηνὸς ὧν δυνήσεται; 

ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 
ἐπίτηδες εἶχον πηδάλιον, ᾧ χρήσομαι" 
τὸ δὲ πλοῖον ἔσται ναξιουργὴς χάνϑαρος. 

ΚΟΡΗ 
λιμὴν δὲ τίς σε δέξεται φορούμενον; 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
- , 3 Ἀ , ΄ 

ἐν Πειραεῖ δήττου ᾽στὶ Κανϑάρου λιμήν. 
ΚΟΡΗ 

ἐχεῖνο τήρει, μὴ σφαλεὶς χαταρρυῆς 
᾽ ε- Ξ ᾿ νι ᾿ ᾿ 
ἐντεῦϑεν, εἶτα χωλὸς ὧν Εὐριπίδη 

λόγον παράσχῃης χαὶ τραγῳδία γένη. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

2 Ἀ , - , ᾿ ΡΣ " , 

ἐμοὶ μελήσει ταῦτά γ᾽. ἀλλὰ χαίρετε. 
ς ἘΞ , ) ς " τ- " ΄ ἙΓῸΝ - 

ὑμεῖς δέ γ᾽, ὑπτὲρ ὧν τοὺς πόνους ἔγω πονῶ, 

μὴ βδεῖτε μηδὲ χέζεϑ᾽ ἡμερῶν τριῶν" 

ὡς εἰ μετέωρος οὗτος ὧν ὀσφρήσεται, 
χάτω χάρα ῥίψας με βουχολήσεται. 
ἀλλ᾿ ἄγε Πήγασε χώρει χαίρων, 

ον. 



ΕΙΡΗΝΗ 

χουσοχάλινον πάταγον ψιαλίων 
διαχινήσας φαιδροῖς ὠσίν. 
τί ποιεῖς; τέ ποιεῖς; ποῖ πταραχλίνεις 

τοὺς μυχτῆρας πρὸς τὰς λαύρας; 

ἵει σαυτὸν ϑαρρῶν ἀπὸ γῆς, 
χάτα δροιμαίαν πτέρυγ᾽ ἐχτείνων 
ὀρϑὸς χώρει Διὸς εἰς αὐλάς, 
ἀπὸ μὲν χάχχης τὴν ῥῖν᾽ ἀπέχων, 
ἀπὸ δ᾽ ἡμερινῶν σίτων πάντων. 
ἄνθρωπε τί δρᾷς, οὗτος ὃ χέζων 
ἐν Πειραιεῖ παρὰ ταῖς σεόρναις; 
ἀπολεῖς μ᾽ ἀπολεῖς. οὐ χατορύξεις 

χἀπιφορήσεις τῆς γῆς πτολλήν, 
χαπιφυτεύσεις ἕρτετυλλον ἄνω 
χαὶ μύρον ἐπιχεῖς; ὡς ἣν τι πεσὼν 
ἐνθένδε πάϑω, τοὐμοῦ ϑανάτου 
πέντε τάλανϑ'᾽ ἢ πόλις ἡ Χίων 
διὰ τὸν σὸν πρωχτὸν ὀφλήσει. 
οἴ ὡς δέδοιχα, κοὐχέτι σχώπτων λέγω. 
ὦ μηχανοποιὲ πρόσεχε τὸν νοῦν ὡς ἐμέ" 
ἤδη στρέφει τι πνεῦμα πιερὶ τὸν ὀμφαλόν, 
χεῖ μὴ φυλάξει, χορτάσω τὸν χάνϑαρον. 
ἀτὰρ ἐγγὺς εἶναι τῶν ϑεῶν ἐμοὶ δοχῶ, 
χαὶ δὴ χαϑορῶ τὴν οἰχέαν τὴν τοῦ Διός. 
τίς ἐν Διὸς ϑύραισιν; οὐκ ἀνοίξετε; 

ΕΡΜΗΣ 
- ΄ η Ξ; ς 

γόϑεν βροτοῦ μιεὲ προσέβαλ᾽; ὠναξ Πράχλεις 
Ἁ ’, 

τουτὶ τέ ἐστι τὸ χαχόν; 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
ἱχιπτοχάνϑαρος. 

ἙΡΜῊΣ 
ὦ βδελυρὲ χαὶ τολμηρὲ χαἀναίσχυντε σὺ Η 0 ᾿ γε ςὮὟ ἱκ χ 

χαὶ μιαρὲ χαὶ πτιαμμίαρε καὶ μιαρώτατε, 
- δ τ Ὁ πὰς ἐν ἘΣ - ΄ 

χιῶς δεῦρ᾽ ἀνῆλϑες ὦ μιαρῶν μιαρώτατε; 
, 3 3 ’ 23 2 - 

τί σοί ποτ᾽ ἔστ᾽ ὀνομ᾽; οὐχ ἐρεῖς; 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
μιαρώτατος. 
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ἙΡΜῊΣ 

Ν Ν ’, 2 ΕΥ̓ ΄ 

ποδαπὸς τὸ γένος δ᾽ εἶ; φράζε μοι. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ Ἴ ἰ 

μιαρωτατος. 
ἙΡΜῊΣ 

᾿ ᾿ ᾿ 2 2 

πατὴρ δέ σοι τίς ἐστ᾽; 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ ἱ 

ἐμοί; μιαρώτατος. 
ἙΡΜῊΣ 

ΕΣ Ὶ " - .} Ψ Ψ 2 - 

οὔ τοι μὰ τὴν γῆν ἔσϑ'᾽ ὅπως οὐχ ἀποϑανεῖ, 
. Ξ , .ς , 

εἶ μὴ χατερεῖς μοι τοὔνοιι᾽ ὅ τι στοτ᾽ ἔστι σοι. 
ΤΡΥΓΆΙΟΣ 

10. Τρυγαῖος ϑμονεύς, ἀμτιελουργὸς δεξιός, 
οὐ συχοφάντης οὐδ᾽ ἐραστὴς πραγμάτων. 

ἙΡΜῊΣ 

ἢ 
} 

ἥχεις δὲ χατὰ τί; 
ΤΡΥΤΆΙΟΣ 

τὰ χρέα ταυτί σοι φέρων. 
ἙΡΜῊΣ 

ὦ δειλαχρίων πῶς ἦλθες; 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
ὦ γλίσχρων δρᾷς 

ὡς οὐχέτ᾽ εἶναί σοι δοχῶ μιαρώτατος; 
1ῷ ἴἤϑιενυν χάλεσόν μοι τὸν 4Ό. 

ἙΡΜῊΣ 

«“ , κ - - 

ὕτ᾽ οὐδ᾽ ἔμελλες ἐγγὺς εἶναι τῶν ϑεῶν" 
φροῦδοι γὰρ ἐχϑές εἶσιν ἐξῳχισμένοι. 

ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 
στοῖ γης; 

ἙΡΜῊΣ 
᾽ " ᾿Ξ 
ἰδοὺ γῆς. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
ἀλλὰ ποῖ; 

ἙΡΜῊΣ : ͵ 
σιόρρω πάνυ, 

ς - - ᾿ ’ 

ὑπ᾿ αὐτὸν ἀτεχνῶς τοὐρανοῦ τὸν κύτταρον. 
Ἵ ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

- Ε . δεν - , ’ 200 πῶς οὖν σὺ δῆτ᾽ ἐνταῦϑα κατελείφϑης μόνος; 
ἙΡΜΗΣ 

τὰ λοιπὰ τηρῶ σχευάρια τὰ τῶν ϑεῶν, 
χυτρίδια χαὶ σανίδια κἀμφορείδια. 
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ΤἘΡΥΓΑΙΟΣ 

3:» , 7 ς ᾿ ΄, ΄“ 

ἐξῳχίσαντο δ᾽ οἱ ϑεοὶ τίνος οὐνεχα; 
ἙΡΜΗΣ 

“ 2 ΄ ὉΠ Ἐ 5) - 

Ἔλλησιν ὀργισϑέντες. εἶτ᾽ ἐνταῦϑα μὲν 
ἵν᾽ ἦσαν αὐτοὶ τὸν Πόλεμον χατῴχισαν, τὸ φΦ ο"! 

ὑμᾶ δόντες δρᾶν ἀτεχνῶς ὅ τι βούλεται" ὑμᾶς τταραδόντες δρᾶν ἀτεχνῶς ὃ τι βούλεται 
᾿ ν 2 , 2. ὦ 5. ΄ 

αὐτοὶ δ᾽ ἀνῳχίσανϑ'᾽ ὕπως ἀνωτάτω, 
ΠΣ ΄ ς - , 

ἵνα μὴ βλέποιεν μαχομένους ὑμᾶς ἔτι 
2 02 ξ ΄ ᾿" γ ᾽, 

μηδ᾽ ἀντιβολούντων μηδὲν αἰσϑανοίατο. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

- Ρ] ΄“ , ς - -Γ 23 5} 7 ΄ 

τοῦ δ᾽ οὐνεχ᾽ ἡμᾶς ταῦτ᾽ ἔδρασαν; εἰπέ μοι. 910 
ἙΡΜῊΣ 

ΕΣ ΤΆ ἘΠ ΘΟ νς ἸΠΌ5. , ΄ 
ὁτιὴ πολεμεῖν ἡρεῖσϑ' ἐχείνων πολλάκις 
σπονδὰς ποιούντων" χεὶ μὲν οἵ “αχωνιχοὶ 
ς “η , , ᾿, 

ὑπερβάλοιντο μιχρόν, ἔλεγον ἂν ταδί" 
; - ς , ἰς , 

γαὶ τὼ σιὼ νῦν ὠττιχίων δώσει δίχαν. 
2 2 ΕἸ ΄ ἌΝ Ὁ ων ς , 

εἰ δ᾽ αὐ τι πράξαιτ᾽ ἀγαϑὸν ἀττιχωγιχοί, 21 
χκἄλϑοιεν οἱ “άχωνες εἰρήνης πτέρι, 
2 ΄ ὌΝ Ὁ - ᾿ ΚΑ Σ Ξ ἢ ΄ ἤ 

ἑλέγετ᾽ ἂν ὑμεῖς εὐϑύς" ἐξαπτατώμεϑα 
Α " 2 , » 2) ΡΊΆΘ.Ὶ , . 

γὴ τὴν α΄ϑηναίαν. μὰ 44 οὐχὶ πειστέον 
[4 ΞΥ Χ , , 

ἥξουσι καύϑις, ἣν ἔχωμεν τὴν Πύλον. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

ς - Ν ς Ἁ -" ΄ 

ὁ γοῦν χαραχτὴρ ἡμεδαπὸς τῶν ῥημάτων. 
ἙΡΜῊΗΣ 

{ “ 3 ᾿] 5.99 γ, 2 ) , Σ 

ὧν οὐνεχ οὐχ οἰδ᾽ εἴ “τοτ΄ Εἰρήνην ἔτι 
ν ᾿ γῇ ) 

τὸ λοιπὸν ὀψεσϑ'΄. 

τὸ τῷ φ 

ΤΡΥΓΆΙΟΣ 
η 5 ὦ ν ἢ 

ἀλλὰ ποῖ γὰρ οἴχεται; 
ἙΡΜῊΣ 

ς ΄ 7 Ἁ ΄ Ὶ2 Ρ] » ΄ 

ὁ Πόλεμος αὐτὴν ἐνέβαλ᾽ εἰς ἄντρον βαϑύ. 
ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 

2 - ἐς ποῖον; 
ἙΡΜῊΣ 

᾿ λὲν , » ἜῸῚ ἀτ τ το 
ἐς τουτὶ τὸ κάτω, χἀπειϑ' ὁρᾷς 

« » « ᾿ ΄ - “( Ξ ὅσους ἄνωϑεν ἐπεφόρησε τῶν λίϑων, 225 
[4] δ , Ἷ 2 ᾿] ’, 

ἵνα μὴ λάβητε μηδέποτ᾽ αὐτήν. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
᾽ , εἰπέ μοι, 

ς - κ δ. ͵ - ᾽. 

ἡμᾶς δὲ δὴ τί δρᾶν παρασχευάζεται; 
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τῷ σι φ 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ΒΡΜῊΣ 
οὐχ οἶδα πιλὴν ἕν, ὅτι ϑυΐαν ἑσπέρας 
ὑπερφυᾶ τὸ μέγεϑος εἰσηνέγχατο. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
τί δῆτα ταύτῃ τῇ ϑυΐᾳ χρήσεται; 

ἙΡΜῊΣ 
τρίβειν ἐν αὐτῇ τὰς πόλεις βουλεύεται. 
ἀλλ᾽ εἶμι" χαὶ γὰρ ἐξιέναι γνώμην ἐμὴν 
μέλλει" ϑορυβεῖ γοῦν ἔνδοϑεν. 

ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 
οἴμοι δείλαιος. 

φέρ᾽ αὐτὸν ἀποδρῶ" καὶ γὰρ αὐτὸς ἠσϑόμην 
ὥσττερ ϑυΐας φϑέγμα πολεμιστηρίας. 

ΠΟΛΈΜΟΣ 
ἰὼ βροτοὶ βροτοὶ βροτοὶ πολυτλάμονες, 
ὡς αὐτίχα μάλα τὰς γνάϑους ἀλγήσετε. 

ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 
ὦναξ ἤπολλον τῆς ϑυΐας τοῦ πλάτους, 
ὅσον χαχόν, χαὶ τοῦ Πολέμου τοῦ βλέμματος. 
ἀρ’ οὗτός ἐστ᾽ ἐχεῖνος ὃν καὶ φεύγομεν, 
ὃ δεινός, ὃ ταλαύρινος, ὃ χατὰ τοῖν σχελοῖν; 

ΠΟΛΕΜΟΣ 
ἰὼ Πρασιαὶ τρὶς ἄϑλιαι χαὶ πεντάχις 
καὶ πολλοδεχάχκις ὡς ἀπολεῖσϑε τήμερον. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
τουτὶ μὲν ἄνδρες οὐδὲν ἡμῖν πρᾶγμά πω" 
τὸ γὰρ χκαχὸν τοῦτ᾽ ἐστὶ τῆς “αχωνιχῆς. 

ΠΟΛΕΈΜΟΣ 
ὦ Μέγαρα Μέγαρ᾽ ὡς ἐπιτετρέψεσϑ᾽ αὐτίχα 
ἁπαξάπαντα χαταμεμυττωτευμένα. 

ΤΡΥΓΛΙΟΣ 
βαβαὶ βαβαιὰξ ὡς μεγάλα καὶ δριμέα 
τοῖσι Μεγαρεῦσιν ἐνέβαλεν τὰ χλαύματα. 

ΠΟΛΕΈΜΟΣ 
ἰὼ Σικελία χαὶ σὺ δ᾽ ὡς ἀπόλλυσαι. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
οἷον πόλις τάλαινα διαχναισϑήσεται. 
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ΠΟΛΕΜῸΣ 
, , Ἂ ΄ 2 ΄ 

φέρ᾽ ἐπιχέω χαὶ τὸ μέλε τουτὶ τἀττιχόν. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

τ - ,η - θ΄. ΝΑ 
οὗτος παραινῶ σοι μέλιτι χρησϑατέρῳ. 

, - ᾿ ) 2 -- 

τετρωβόλου τοῦτ᾽ ἐστί" φείδου τἀττιχοῦ. 
ΠΟΔΕΜῸΟΣ 

χσαῖ παῖ Κυδοιμέ. δ 
ΕΥΔΟΙΜΟΣ 

τί μὲ χαλεῖς; 
ΠΟΛΕΜΟΣ ᾿ 

χλαύσει μαχρα. 
23 ΄ ς , ΄ 

ἕστηχας ἀργός; οὑτοσί σοι χόνδυλος. 
ει ὦ ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
ὡς δριμύς. 

ΚΥΔΟΙΜῸΣ 
οἴμοι μοι τάλας ὠ δέσποτα. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
ὅΞ μὰ ͵΄ » ἡ ΕῚ ᾿ ΄ δι 

μῶν τῶν σχορόδων ἐνέβαλεν ἐς τὸν κύόνδυλον; 
ΠΟΛΈΜΟΣ 

προ ΚΣ Ξ ΕΒ ἘΝ ΄ , οἰσ᾽ οἱσ᾽ ἀλετρίβανον τρέχων. 
ΕΥ̓ΟΙΜΟΣ ον 

ἀλλ ὠ μέλε 
55 ΟΡ οἱ ΡΟΝ, 2 , “ οὐκ ἔστιν ἡμῖν" ἐχϑὲς εἰσῳχίσμεϑα. 200 

ΠΟΛΕΜΟΣ 
’ ΄ , 

οὔχουν 7ταρ᾿ ᾿Ιϑηναίων μεταϑρέξει ταχὺ πάνυ; 
ΚΥΔΟΙΜῸΣ 

2 , ΓΒ γ " κε) . ΄ 

ἔγωγε νὴ “46 εἰ δὲ μή, γὼ χλαύσομαι. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

ΡΣ κ ΄ » Ξ ον ἘΣ ΄ 

ἀγε δὴ τέ δρῶμεν ὦ πονήρ ἀνϑρώπια; 
ὅρᾶτε τὸν χίνδυνον ἡμῖν ὡς μέγας" 
εἴπερ γὰρ ἥξει τὸν ἀλετρίβανον φέρων, 2θὅ 
τούτῳ ταράξει τὰς πόλεις χαϑήμενος. 
ἀλλ ὦ Διόνυσ᾽ ἀπόλοιτο χαὶ μὴ ᾽λϑοι φέρων. 

᾿ ΠΟΛΈΜΟΣ 
οὗτος. 

ΚΥΔΟΙΜῸΣ 

ΠΌΛΕΜΟΣ 
2 

οὐ φέρεις; 
ΕΥ̓ΔΟΙΜΟΣ 

" - Ν 

τὸ δεῖνα γὰρ 
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ἀπόλωλ ᾿Ιϑηναίοισιν ἁλετρίβανος, 
ς , « πὸ τῷ " .« ΄ 

ὃ βυρσοπώλης, ὃς ἐχύχα τὴν Ελλάδα. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

εὖ γ᾽ ὦ πότνια δέσποιν᾽ Ιϑηναία ποιῶν 
ἀπόλωλ᾽ ἐκεῖνος κὰν δέοντι τῇ πόλει. 

ΠΟΛΕΜΟΣ 
2 [« δ νΝ , , 

οὔχουν ἕτερον δῆτ᾽ ἐχ “αχεδαίμονος μέτει 
ἀνύσας τι; 

ΚΥΔΟΙΜῸΣ 
9. 5. ΄ 2 

ταῦτ᾽ ὦ δέσποϑ'. 

ΠΟΛΈΜΟΣ 
πὶ ΄ 
ηχέ νυν ταχῦ. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
ὠνδρες τί πεισόμεσθϑα; νῦν ἀγὼν μέγας. 
3η.42 ΡΣ ς -" 2 ΄ ’ 

ἀλλ᾽ εἴ τις ὑμῶν ἐν Σαμοϑρᾷχῃ τυγχάνει 
μεμυημένος, νῦν ἐστιν εὔξασϑαι καλὸν 
ἀποστραφῆναι τοῦ μετιόντος τὼ τόδε. 

ΚΥΔΟΙΜΟΣ 
ΥΓ ΔΛ ΡΣ ῸΨ ΡῚ ’ 

οἴμοι τάλας, οἴμοι γε χκἄτ᾽ οἴμοι μάλα. 
ΠΌΛΕΜΟΣ 

τί ἔστι; μῶν οὐχ αὖ φέρεις; 
ΚΥΔΟΙΜΟΣ 

7 ’ ᾿] 

ἀπόλωλε γὰρ 
" - ,ὔ ς ΄ χαὶ τοῖς “αχεδαιμονίοισιν ἀλετρίβανος. 

Ξ ͵. ΠΟΔΕΜῸΣ 
σῶς ὦ ττανοῦργ᾽; 

ΚΥΔΟΙΜΟΣ 
2 ΡΣ, ΄ , 

ἐς τὰαπὶ Θρᾷχης χωρία 

χρήσαντες ἑτέροις αὐτὸν εἶτ᾽ ἀπώλεσαν. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
πὰς. δ ν Ὥ τ , 

εὖ γ εὖ γε ποιησαντὲς ὦ “Ζιοσχόρω. 
, Ὁν ΒΕ , - 3 , ἔσως ἂν εὖ γένοιτο" ϑαρρεῖτ᾽ ὦ βροτοί. 

ΠΟΛΕΜΟΣ 
γ Ἷ ν" ΄ ᾿ Η 5" 

ἀπόφερε τὰ σχεύη λαβὼν ταυτὶ πάλιν" 
» " " . , 

ἐγὼ δὲ δοίδυχ᾽ εἰσιὼν ποιήσομαι. 
ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 

κ ἈΦ. (Ὁ τὴν - 3 Ε ᾿ ’ , νῦν τοῦτ᾽ ἐχεῖν᾽ ἥχει τὸ “άτιδος μέλος, 

Ἄ ᾿ ᾿ " ε “-ὦ« ᾿ 

ἢ πρὲν γε τὸν μυττῶτον ἡμῖν ἐγχέαι. 

: ΩΝ ΑΘ. νσ 
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ὃ δεφόμενός ττοτ᾽ ἣδε τῆς μεσημβρίας, 290 
ὡς ἥδομαι χαὶ χαίρομαι χεὐφραίνομαι. 

“ 2 εν γι ἢ [4 ἼΝ 
γῦν ἐστιν ἡμῖν ὠνδρες Ελληνες καλὸν 
ἀτταλλαγεῖσι πραγμάτων τε χαὶ μαχῶν 
ἐξελχύσαι τὴν πᾶσιν Εἰρήνην φίλην, 
πρὶν ἕτερον αὖ δοίδυχα κωλῦσαί τινα. 296 
ἀλλ᾿ ὦ γεωργοὶ χἄμποροι χαὶ τέχτονες 
χαὶ δημιουργοὶ χαὶ μέτοιχοι καὶ ξένοι ᾿ 
χαὶ νησιῶται, δεῦρ᾽ ἴτ᾽ ὦ πάντες λεῴ, 
ὡς τάχιστ᾽ ἄμας λαβόντες χαὶ μοχλοὺς χαὶ σχοινία" 

γῦν γὰρ ἡμῖν ἁρπάσαι πάρεστιν ἀγαϑοῦ δαίμονος. 800 

ΧΟΡῸΣ 
δεῦρο πτᾶς χώρει προϑύμως εὐϑὺ τῆς σωτηρίας. 
ὦ Πανέλληνες βοηϑήσωμεν, εἴπτερ πτώποτε, 
τάξεων ἀπαλλαγέντες χαὶ χαχῶν φοινιχιχῶν" 
ἡμέρα γὰρ ἐξέλαμψεν ἥδε μισολάμαχος. 
πρὸς τάδ᾽ ἡμῖν, εἴ τι χρὴ δρᾶν, φράζε χἀρχιτεχτόνει" 80 
οὐ γὰρ ἔσϑ' ὅπως ἀττειπεῖν ἂν δοχῶ μοι τήμερον, 
πρὶν μοχλοῖς καὶ μηχαναῖσιν ἐς τὸ φῶς ἀνελχύσαι 
τὴν ϑεῶν πασῶν μεγίστην χαὶ φιλαμ:τελωτάτην. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
οὐ σιω:τήσεσϑ᾽, δήτως μὴ περιχαρεῖς τῷ πράγματι 
τὸν Πόλεμον ἐχζωπυρήσετ᾽ ἔνδοϑεν χεχραγότες; 810 

ΧΟΡῸΣ 
ἀλλ ἀχούσαντες τοιούτου χαίρομεν χηρύγματος. 
οὐ γὰρ ἣν ἔχοντας ἥκειν σιτί᾽ ἡμερῶν τριῶν. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
εὐλαβεῖσϑέ νυν ἐχεῖνον τὸν χάτωϑεν χέρβερον, 
μὴ παφλάζων καὶ χκεχραγὼς ὥσπερ ἡνίχ᾽ ἐνθάδ᾽ ἣν, 
ἐμποδὼν ἡμῖν γένηται τὴν ϑεὸν μὴ ᾿ξελχύσαι. ῶϑ »- οι 

ΧΟΡῸΣ 
ΡῚ ’ "7 2 Ἁ [42 »)"»» , 

οὔτι χαίρων ἔστιν αὐτὴν ὅστις ἐξαιρήσεται, 
᾽Ὰ ΄“ π 2 - ΣΕ ὦ Ν 2 ’ 2», 2, ὦ ἣν ἅπαξ ἐς χεῖρας ἔλϑῃ τὰς ἐμάς. ἰοῦ ἰοῦ. 

ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 
ἐξολεῖτέ (ὦ ὠνὸ δ μὴ τῇο βοῦς ἀνήσετε; ἐξολεῖτέ μὐ ὠνδρες, εἰ μὴ τῆς βοῆς ἀνήσετε 
γ ν . , ι , ἊΣ τς τὸ 
ἐχκδραμὼν γὰρ πάντα ταυτὶ συνταράξει τοῖν τιοδοῖν. 
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ΧΟΡῸΣ 

830 ὡς χυχάτω χαὶ πατείτω πάντα χαὶ ταραττέτω, 

οὐ γὰρ ἂν χαίροντες ἡμεῖς τήμερον τπεαυσαίμεϑ᾽ ἄν. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

τί τὸ χαχόν; τί πάσχετ᾽ ὠνόρες; μηδαμῶς πρὸς τῶν ϑεῶν 
πρᾶγμα χάλλιστον διαφϑείρητε διὰ τὰ σχήματα. 

ΧΟΡΟΣ 
ἀλλ ἔγωγ᾽ οὐ σχηματίζειν βούλομ᾽, ἀλλ ὑφ᾽ ἡδονῆς 

820 οὐχ ἐμοῦ χινοῦντος αὐτὼ τὼ σχέλη χορεύετον. 
ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 

“ Ε , εν 8... ᾿] Ν -" »3 2} , 

μή τι καὶ νυνέ γ ἔτ, ἀλλὰ παῦε παῦ᾽ ὀρχούμενος. 
ΧΟΡῸΣ 

ἢν ἰδοὺ χαὶ δὴ πέπαυμαι. 
ἸΤΡΥΓΑΙΟΣ 

΄ ΄ 2 3 

φής γε, παύει δ᾽ οὐδέπω. 
ΧΟΡῸΣ 

« ᾿" 3 τ Ἂν ς ΄ ᾿ 
ἕν μὲν οὖν τουτί μ'ὶ ἔασον ἑλχύσαι, χαὶ μηχέτι. 

ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 
- ΄ Ὶ ῬΨΙ ἊΝ " 2 , Ὁ 6} 

τοῦτό νυν, χαὶ μηχέτ᾽ ἀλλο μηδὲν ὀρχήσησϑ᾽ ἔτι. 
ΧΟΡῸΣ 

2 »Ν 2 , 2 » 3 , , 7 
880 οὐχ ἂν ὀρχησαίμεϑ', εἴπερ ὠφελήσαιμέν τί σε. 

ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 
ἄλλ δρᾶτ᾽ οὔττω ττέπαυσϑε. 

ΧΟΡΟΣ 
τουτογὶ νὴ τὸν Δία 

τὸ σχέλος δίψαντες ἤδη λήξομεν τὸ δεξιόν. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

ἐπιδίδωμι τοῦτό γ᾽ ὑμῖν ὥστε μὴ λυπεῖν ἔτι. 
ΧΟΡῸΣ 

ἀλλὰ χαὶ τἀριστερόν τοί μοῦστ᾽ ἀναγχαίως ἔχον. 
880 ἥδομαι γὰρ χαὶ γέγηϑα χαὶ πέπορδα χαὶ γελῶ 

μᾶλλον ἢ τὸ γῆρας ἐχδὺς ἐχφυγὼν τὴν ἀσπίδα. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

μή τι χαὶ νυνέ γε χαίρετ᾽" οὐ γὰρ ἴστε πω σαφῶς" 
ἀλλ᾽ ὅταν λάβωμεν αὐτήν, τηνιχαῦτα χαίρετε 
χαὶ βοᾶτε χαὶ γελᾶτ᾽" ἤ- 

840 δη γὰρ ἐξέσται τόϑ᾽ ὑμῖν 
γγλεῖν μένειν βινεῖν χαϑεύδειν, 
ἐς πτανηγύρεις ϑεωρεῖν, 
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ἑστιᾶσϑαι χοτταβίζειν, 

πυδαρίζειν, 
Ξ ως τς , ἰοῦ ἰοῦ χεχραγέναι. 845 

ΧΟΡΟΣ 
᾽ » 2 , 2.ϑ»,ῳ - »" ς ΄, 7, ΄ εἶ γὰρ ἐχγένοιτ᾽ ἰδεῖν τὴν ἡμέραν ταύτην ποτέ. 

πολλὰ γὰρ ἀνεσχόμην πράγματά τε χαὶ στιβάδας, ἃς 
ἔλαχε Φορμίων" 

ἌΡ ΚΡ 2.9} 2 ΄«“ ν ΟῚ γ91ν ΄ 

χοὐχέτ᾽ ἂν μ᾿ εὕροις διχαστὴν δριμὺν οὐδὲ δύσχολον, 
2 ᾿Ὶ ΄ ᾽ὔ ἢ , Η Χ - 

οὐδὲ τοὺς τρόπους γε δήττου σχληρὸν ὥσπερ χαὶ τπιρὸ τοῦ, 800 
2 Ἂς Ν 7 23 γ᾽ ΝΥ “Δ ΄ 2 η , 

ἀλλ ἁπαλὸν ἂν μὶ ἴδοις χαὶ πολὺ νεώτερον, ἀτταλλαγέντα 
σπραγματων. 

" Ν ΄ Ξῷ ΄ ο ’, 

χαὶ γὰρ ἱκανὸν χρόνον ἀπολλύμεϑα χαὶ χατατετρίμμε":α 850 
στ-λανώμεγοι 

ἐς “ύχειον χὰχ “υχείου ξὺν δόρει ξὺν ἀσπίδι. 
ἀλλ ὅ τι μάλιστα χαριούμεϑα ποιοῦντες, ἄγε 

΄, » ἴ 3 ͵ ΄, - ’ 

φράζε" σὲ γὰρ αὐτοχράτορ᾽ εἵλετ᾽ ἀγαϑή τις ἡμῖν τύχη. 8600 
ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 

, , Ξ κ ἴς ΣΑΣ 
φέρε δὴ χατίδω ποῖ τοὺς λίϑους ἀφέλξομεν. 

ἙΡΜΗΣ 

ὦ μιαρὲ καὶ τολμηρὲ τί ποιεῖν διανοεῖ; 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

2ον ἴ 3.2 ὦ ᾿ ἢ - 

οὐδὲν πονηρόν, ἀλλ᾽ ὅπερ καὶ Κιλλιχῶν. 
ἙΡΜῊΣ 

2 ΄ Ε1 ΄ 

ἀπόλωλας ὦ χαχόδαιμον. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

Ξ᾿ - Ρλ) ΄ 

οὐχοῦν ἣν λάχω. 
τ - ν ᾽Χ , ΄, 3.) ὦ ΒΝ 

Ἑρμῆς γὰρ ὧν χλήρῳ ποιήσεις οἰδ΄ ὁτι. 8θῦ 
ἙΡΜῊΣ 

ἀπόλωλας, ἐξόλωλας. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

Ξ) ,323ϑ ς ΄, 

ἐς τίν ἡμέραν; 
ἙΡΜΗΣ 

2 23 ᾿, .2 

ἐς αὐτίχα μάλ. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

ἀλλ᾽ οὐδὲν ἠμπτόληχαά πω, 
ὙΠ 9 Ὁ 2 2 ’, ς ἊΨ; 7) 

οὐν᾽ ἀλφιτ᾽ οὔτε τυρόν, ὡς ἀπολούμενος. 

ἙΡΜΗ͂Σ 
χ Ἁ Ρ] , ’ 

χαὶ μὴν ἐπιτέτριιψαίι γε. 

940 ---800 -Ξ 82 --θοὁ0ὁ0 
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ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

χᾷάτα τῷ τρόπῳ 

810 οὐχ ἠἡσθόμην ἀγαϑὸν τοσουτονὶ λαβών; 
ἙΡΜῊΣ 

ἀρ᾽ οἶσϑα ϑάνατον ὅτι προεῖφ᾽ ὃ Ζεὺς ὃς ἂν 
ταύτην ἀνορύττων εὑρεϑῆ; 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
γῦν ἀρά μὲ 

ἅπασ᾽ ἀνάγχη στ᾿ ἀποϑανεῖν; 
ἙΡΜῊΣ 

εὖ ἴσϑ᾽ ὅτι. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

ἐς χοιρίδιόν μοί νυν δάνεισον τρεῖς δραχμάς" 
875 δεῖ γὰρ μυηϑῆναί μὲ πρὶν τεϑνηχέναι. 

ἙΡΜῊΣ 
ὦ Ζεῦ χεραυνοβρόντα. 

ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 
μὴ πρὸς τῶν ϑεῶν 

ἡμῶν χατείπῃς, ἀντιβολῶ σε δέσποτα. 
ἙΡΜῊΣ 

οὐχ ἂν σιωπήσαιμι. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

ναὶ πρὸς τῶν χρεῶν, 
ἁγὼ προϑύμως σοι φέρων ἀφιχόμην. 

ἙΡΜῊΣ 
880 ἀλλ ὦ μέλ ὑπὸ τοῦ Διὸς ἀμαλδυνϑήσομαι, 

εἰ μὴ τετορήσω ταῦτα χαὶ λαχήσομαι. 

ΤΡΥΓΆΙΟΣ 
μή νυν λαχήσης, λίσσομαί σ᾽ ὠρμίδιον. 
εἰπέ μοι, τί πεάσχετ᾽ ὦνδρες; ἕστατ᾽ ἐχπεπληγμένοι. 
ὦ πονηροὶ μὴ σιωπᾶτ᾽" εἰ δὲ μή, λαχήσεται. 

᾿ ΧΟΡῸΣ 
885 μηδαμῶς ὠ δέσποϑ᾽ Ἑρμῆ, μηδαμῶς, μὴ μηδαμῶς, 

εἴ τι χεχαρισμένον χοιρίδιον οἶσϑα παρ᾽ ἐμοέ γε χατε- 
δηδοχώς, 

τοῦτο μὴ φαῦλον νομίζων ἐν τοιούτῳ τιράγματι. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
οὐχ ἀχούεις οἷα ϑωπεύουσέ σ᾽ ὠναξ δέσποτα; 
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ΧΟΡΟΣ 
Ἁ , , 2 » Γὰ ΞΕ ΄“ , ν 

μὴ γένῃ πταλίγχοτος ἀντιβολοῦσιν ἡμῖν, ὥστε τήνδε μὴ 390 
λαβεῖν" 

ἀλλὰ χάρισ᾽ ὦ φιλανϑρωπότατε χαὶ μεγαλοδωρότατε δαι- 
μόνων, 

εἴ τι Πεισάνδρου βδελύττει τοὺς λόφους χαὶ τὰς ὀφρῦς. 39 
χαί σὲ ϑυσίαισιν ἱεραῖσι προσόδοις τε μεγά- 
λαισι διὰ παντὸς ὠ δέσποτ᾽ ἀγαλοῦμεν ἡμεῖς ἀεί. 

ΤΡΥΓΆΙΟΣ 
ἴϑ', ἀντιβολῶ ο᾽, ἐλέησον αὐτῶν τὴν ὄπα, 400 
ἐπεί σε καὶ τιμῶσι μᾶλλον ἢ τιρὸ τοῦ. 

ἙΡΜῊΣ 
Ἔ κ - , ΕῚ - ΡῚ ν - 

χλέπται τὰ νῦν γάρ εἶσι μᾶλλον ἢ πρὸ τοῦ. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

χαί σοι φράσω τι πρᾶγμα δεινὸν χαὶ μέγα, 
« ἘΝ ας Στ. 2 , , 
ὃ τοῖς ϑεοῖς ἁπασιν ἐπιβουλεύεται. 

ἙΡΜῊΣ 
ΕΙΥ ἥ 7) 5) 27 τ 2 , 2 , 

ἔϑι δὴ κατειπ᾽" ἴσως γὰρ ἀναπείσεις ξμέ. 405 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

ς δ ᾽ὔ . - «“ 

ἢ γὰρ σελήνη χω πανοῦργος ἥλιος 
Ρ᾿ ΄ ἜΝ "κ᾿ ΄ 

ὑμῖν ἐπειβουλεύοντε ττολὺν ἤδη χρόνον 
τοῖς βαρβάροισι προδίδοτον τὴν “Πλλάδα. 

ἘΡΝῊΣ 
[44 ᾿ , - - 

ἵνα δὴ τί τοῦτο δρᾶτον; 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
ς Νὴ Ν , 

οτιὴ νὴ Ζία 
« « ᾿ ς Ξῷ ’ ,ὔ ν 

ἡμεῖς μὲν ὑμῖν ϑύομεν, τούτοισι δὲ 410 
ς ΄ , Ν -ὕΓὕ 2 ἥ ε 

οἱ βάρβαροι ϑύουσι. διὰ τοῦτ᾽ εἰχότως 

βούλοιντ᾽ ἂν ἡμᾶς πάντας ἐξολωλέναι, 
[4] Ἂν " 2 Α ᾽ὔ - { - 

ἕνα τὰς τελετὰς αὑτοὶ λάβοιεν τῶν ϑεῶν. 

ἙΡΜΗΣ 
ταῦτ᾽ ἄρα πάλαι τῶν ἡμερῶν τιαρεχλετιτέτην 
χαὶ τοῦ κύχλου “τταρέτρωγον ὑφ᾽ ἁμαρτωλίας. 41ὖ 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
ναὶ μὰ Δία. πρὸς ταῦτ᾽ ὦ φίλ᾽ Ἑρμῆ ξύλλαβε 
ΕἾ δε ὦ; ΄ “- ᾿ , 

ἡμῖν προϑύμως τῶνδε χαὶ ξυνέλχυσον. 

χαί σοι τὰ μεγάλ᾽ ἡμεῖς παναϑήναι: ἄξομεν 
χιάσας τε τὰς ἄλλας τελετὰς τὰς τῶν ϑεῶν, 

, 3 ς - ΄ 3 , , Ἐ 

μυστήρε Ἑρμῇ, διπόλει,, ἀδώνια 430 



480 
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ἄλλαι τέ σοι πόλεις πτεπταυμέναι χαχῶν 
΄ ς - - 

ἀλεξιχάχῳ ϑύσουσιν Ἕρμῇ πανταχοῦ. 
χᾶἄτερ᾽ ἔτι τιόλλ᾽ ἕξεις ἀγαϑά. πρῶτον δέ σοι 
δῶρον δίδ ἡνδ᾽, ἵνα σπένδειν ἔχῃ ὥρον δίδωμι τήνδ᾽, ἵνα χῃς. 

ἙΡΜῊΣ 
“}. ς 2 ΄ δι’. εν ὧν - ᾽, 

οὐ ὡς ἐλεήμων εἴ ἀεὶ τῶν χρυσίδων. 
πὺν ν 2 ῦὕῦ »} 9 ὃ Ὑλλὸ ἝΞ " 
ὑμέτερον ἐντεῦϑεν ἔργον ὠνδρες. ἀλλὰ ταῖς ἄμαις 

, εν ΄ 2 , 

εἰσιόντες ὡς τάχιστα τοὺς λίϑους ἀφέλχετε. 
ΧΟΡῸΣ 

- , Ξ- ν ΤῊΝ τ 7. ὌΝ - ΄ 

ταῦτα δράσομεν" σὺ δ᾽ ἡμῖν ὦ ϑεῶν σοφώτατε 
ἅττα χρὴ ποιεῖν ἐφεστὼς φράζε δημιουργικῶς" 

΄ ς - , ς -" τὶ 

τἄλλα δ᾽ εὑρήσεις ὑπουργεῖν ὄντας ἡμᾶς οὐ χαχούς. 
ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 

» " Ν ᾿΄ «“ Ν , [4 

ἀγε δὴ σὺ ταχέως ὑὕπεχε τὴν φιάλην, ὅπως 
, - 2 ΄ - - 

ἔργῳ φιαλοῦμεν εὐξάμενοι τοῖσιν ϑεοῖς. 
σπονδὴ σττονδή" 

2 » » 

εὐφημεῖτε εὐφημεῖτε. 
σπένδοντες εὐχόμεσϑα τὴν νῦν ἡμέραν 

[4 , - ὴ -" 5] - 

Βλλησιν ἄρξαι πᾶσι πολλῶν χἀγαϑῶν, 
» ΠΥ ξ , -- ᾿ 

χώστις προϑύμως ξυλλάβοι τῶν σχοινίων, 
- » , ῳ 2 ΓΥ 

τοῦτον τὸν ἄνδρα μὴ λαβεῖν ποτ᾿ ἀσπίδα. 
ΧΟΡΟΣ 

᾿ ᾿] ΄ - , μὰ “1 ἀλλ᾽ ἐν εἰρήνῃ διαγαγεῖν τὸν βίον, 
ΡῈ Ω9 ς , Χ ’ 2 5 

ἔχονϑ᾽ ἑταίραν χαὶ σχαλεύοντ᾽ ἄνϑραχας. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

“ - ΣῪ 
οστις δὲ πόλεμον χμιᾶλλον εἶναι βούλεται, 

, ΄ ωΩ9᾽ 3 εν 3 ΄ 3 Ὁ» ἕξ 
μηδέποτε τεαύσασϑ᾽ αὐτὸν ὠ Διόνυσ᾽ ἄναξ 

Ξ 2. , Ὁ Β 
ἐχ τῶν ὀλεχράνων ἀχίδας ἐξαιρούμενον. 

ΧΟΡῸΣ 
ἜΚ ΘΕΣ. “ ξ ; ᾿ ; χεΐ τις ἐπιϑυμῶν ταξιαρχεῖν σοὶ φϑονεῖ 

- Ζ εὖ . , ὃ- , 

ἐς φῶς ἀνελϑεῖν ὠ πότνι, ἐν ταῖσιν μάχαις 
, ὩΣ 2 ΄ Ὑ ΄ 

πάσχοι τοιαῦτ᾽ ἄτϑ' οἷάπερ Κλεώνυμος. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
τὰ »" 3 ὃ ΣΝ ᾽Ὰ ᾿ ΄ ἊΝ ᾿ 

χεῖ τις δορυξὸς ἢ χάπηλος ἀσπίδων, 
ὩΣ Ἂς - "ἡ 2 Ω « - 

ἕν ξἕμπτολᾷ βέλτιον, ἐπιϑυμεῖ μαχῶν, 
Ἁ ς Ἁ ἡ - ᾿ Α , 

ληφϑεὶς ὑπὸ λῃστῶν ἐσϑίοι χριϑὰς μόνας. 

ΧΟΡΟΣ 
400 χεΐ τις στρατηγεῖν βουλόμενος μὴ ξυλλάβῃ, 
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Ὁ - 2 » ΄ 

ἢ δοῦλος αὐτομολεῖν τταρεσχευασμένος, 
ἐπὶ τοῦ τροχοῦ γ᾽ ἕλχοιτο μαστιγούμενος. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
Ἐπ κῶν ) 9 . , 2 ΙΝ ν Ὁ ἘΝ 

ἡμῖν δ᾽ ἀγαϑὰ γένοιτ. ἴη παιῶων ἴη. 
ΧΟΡῸΣ 

ἄφελε τὸ παίειν ἀλλ᾽ ἰὴ μόνον λέγε. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

ἥν 5. , ΕΝ ΄ὔ , 

ἰὴ ἰὴ τοίνυν, ἰὴ μόνον λέγω 

“Μρμῇ Χάρισιν ὭὍραισιν Ἰφροδίτῃ Πόϑῳ. 
γ ΧΟΡῸΣ 

ψ'Ὶ ΄, 

ρει δὲ μή. 
ΤΡΥΓΆΙΟΣ 

μή. 
ΧΟΡῸΣ 
32.9 , 

μηδ᾽ Ἑνυαλίῳ γε. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ , 

γπ]: 
ΧΟΡΟΣ 

ὑπότεινε δὴ πᾶς χαὶ χάταγε τοῖσιν χάλῳς. 
γον ἘΡΜῊΣ 
ω εἰα. 

ὴ ΧΟΡΟΣ 
εἰα μάλα. 
ἌΜΝΣ ἘΡΜῊΣ 
ω εἰα. 

ΧΟΡΟΣ 
» ΄ 

ἔτι μάλα. 
παν σς΄.. ἙΡΜῊΣ 
ὦ εἰα, ὦ δἰα. 

ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 
ἀλλ᾽ οὐχ ἕλχουσ᾽ ἄνδρες ὁμοίως. 

οὐ ξυλλήψεσϑ᾽; οἵ ὀγχύλλεσϑ᾽" 
οἰμώξεσϑ᾽ οἱ Βοιωτοί. 

᾿ ἙΡΜΗ͂Σ 
εἰὰ νυν. 

ΕΝ ΤΡΥΤΆΙΟΣ 
εἰὰ ὠ. 

ΧΟΡῸΣ 
9.5.2 γ -“ {᾽ " ΄ 

ἂλλ ἀγετον νῦν δλχετὲ χαὶ σφω. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
»]ς [4 3.» - 

οὔχουν ἕλχω χαξαρτῶμιαι 
2 ᾿ - 

καγυδμηίχιτω καὶ σπουδάζω; 
4589 --- 472 --- 486---499 

289 

4δὅ 

400 

4τὸ 



240 

480 

400 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

ΧΟΡῸΣ 
πῶς οὖν οὐ χωρεῖ τοὔργον; 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
ὦ ἡάμαχ ἀδιχεῖς ἐμττοδὼν καϑήμενος. 
οὐδὲν δεόμεϑ᾽ ὦνθϑρωστε τῆς σῆς μορμόνος. 

ἙΡΜῊΣ 
οὐδ᾽ οἵδε γ᾽ εἷλχον οὐδὲν ἁργεῖοι ττάλαι 
ἀλλ ἢ κατεγέλων τῶν ταλαιπτωρουμένων, 
χαὶ ταῦτα διχύϑεν μισϑοφοροῦντες ἄλφιτα. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
ἀλλ οἱ Πάχωνες ὠγάϑ' ἕλχουσ᾽ ἀνδριχῶς. 

ΧΟΡῸΣ 
ἀρ οἶσϑ'᾽ ὅσοι γ᾽ αὐτῶν ἔχονται τοῦ ξύλου, 
μόνοι τιροϑυμοῦντ᾽" ἀλλ᾽ ὃ χαλχεὺς οὐχ ἐᾶ. 

ἙΡΜῊΣ 
οὐδ᾽ οἱ Μεγαρῆς δρῶσ᾽ οὐδέν" ἕλκουσιν δ᾽ ὅμως 
γλισχρότατα σαρχάζοντες ὥστπτερ κυνίδια, 
ὑπὸ τοῦ γε λιμοῦ νὴ “1 ἐξολωλότες. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
οὐδὲν ποιοῦμεν ὠνδρες" ἀλλ᾿ ὁμοϑυμαδὸν 
ἅπασιν ἡμῖν αὖϑις ἀντιληπτέον. 
το ἙΡΜῊΣ 
ὦ εἰα. 

᾿ ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
εἶα μάλα. 
ΤΟΣ ἙΡΜῊΣ 
ὦ εἰα. 
ἌΝΩ ΤΡΥΓΆΙΟΣ 

“δἰα νὴ 4ία. 
ἙΡΜῊΣ 

μιχρόν γὲ χινοῦμεν. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

οὔχουν δεινὸν. . - - 
Ν " , " 3 - 

τοὺς μὲν τείνειν τοὺς δ᾽ ἀντισπᾶν; 

πληγὰς λήψεσϑ᾽ ἁργεῖοι. 
5᾿ ἙΡΜΗΣ 

εἰὰ νυν. 

ἡ δεν ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
εἰὰ ὦ. 

ΧΟΡΟΣ 
ξ ’ ,᾿ -. 

ὡς χαχόνοι τινές εἰσιν ἐν ἡμῖν. 
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ΤΡΥΓΆΙΟΣ 
ὑμεῖς μέν νυν οἵ χιττῶντες 
τῆς εἰρήνης σπᾶτ᾽ ἀνδρείως. 

2 ») ΠΞΘῚ ΄, ΧΟΡΟΣ 

ἂλλ᾽ εἰσ οἱ κωλύουσιν. 
ἙΡΜΗΣ 

ἄνδρες Μεγαρῆς οὐχ ἐς χόραχας ἐρρήσετε; ρὲς Μεγαρῆς οὐκ ἐς χόραχας ἐρρήσετε; 
- Ἂ ς - ς ον , μισεῖ γὰρ ὑμᾶς ἡ ϑεὸς μεμνημένη" 

πρῶτοι γὰρ αὐτὴν τοῖς σχορόδοις ἠλείψατε. 
χαὶ τοῖς ᾿Ιϑηναίοισι π᾿αύσασϑαι λέγω 
2 - Ψ , Ὁ - « Ξ 

ἐντεῦϑεν ἐχομένοις οϑεν νῦν ἕλχετε 

οὐδὲν γὰρ ἄλλο δρᾶτε τιλὴν δικάζετε. 
ἀλλ᾽ εἴχτερ ἐπιιϑυμεῖτε τήνδ᾽ ἐξελχύσαι, 

πρὸς τὴν ϑάλατταν ὀλίγον ὑποχωρήσατε. 
ΧΟΡῸΣ 

ἄγ᾽ ὦνδρες αὐτοὶ δὴ μόνοι λαβώμεϑ᾽ οἱ γεωργοί. 
ΕΡΜῊΣ 
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χωρεῖ γέ τοι τὸ πρᾶγμα πολλῷ μᾶλλον ὦνδρες ὑμῖν. 
ΧΟΡΟΣ 

χωρεῖν τὸ πρᾶγμά φησιν" ἀλλὰ πᾶς ἀνὴρ προϑυμοῦ. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

οἵ τοι γεωργοὶ τοὔργον ἐξέλχουσι χἄλλος οὐδείς. 
᾿ Β ἢ ΧΟΡῸΣ 
ἂγε νυν ἄγε πᾶς. 

" ἊΝ ς -ψ 2 2 χαὶ μὴν ὁμοῦ στιν ἤδη. 
, ον 5,5. 09 

μὴ νυν ἄνωμεν ἀλλ ἕπεγ- 

τείνωμεν ἀνδριχώτερον. 
2 3 " ΠΟ ΟῚ - ἤδη "στὶ τοῦτ᾽ ἐχεῖνο. 
ὠ εἶα νῦν, ὦ εἶα πᾶς. 
- 
Ύ 

ὠ εἶα εἶα εἶα εἶα εἶα εἶα. 

ὠ εἶα εἶα εἶα εἶα εἶα πᾶς. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

5 ΄ ᾿ , 2 
ὦ πότνια βοτρυόδωρε τί προσείπω σ᾽ ἔπος; 
χόϑεν ἂν λάβοιμι δῆμα μυριάμφορον 
τ νὐνο, ΐ θη, ! Ν ΐ ἴ Ν 
“ , 2 5 ν Ξ᾽ ἢ 
ὁτῳ προσείπω σ᾽; οὐ γὰρ εἰχον οἴχοϑεν. 
ἘΥ τ στ; ͵ κ . 3.1.3: , 
ὦ χαῖρ Ὅπωρα, χαὶ σὺ δ᾽ ὦ Θεωρία. 

- ΠΝ ; δ , 
οἷον δ᾽ ἔχεις τὸ πρόσωπον ὠ Θεωρία, 

“ αν Έ ςον - 

οἷον δὲ πνεῖς, ὡς ἡδὺ χατὰ τῆς χαρδίας, 
᾽ὔ “ , 

γλυχύτατον ὥσττερ ἀστρατείας χαὶ μύρου. 
Αγϊδιορ]ιαλὶς υοὶ. 1. 10 

δ00 

σι μ᾿ οι 
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ἙΡΜῊΣ 
μῶν οὖν ὅμοιον χαὶ γυλίου στρατιωτιχοῦ; 

ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 
ἀπέπτυσ᾽ ἐχϑροῦ φωτὸς ἔχϑιστον πλέχος. 

τοῦ μὲν γὰρ ὄζει χρομμυοξυρεγμίας, 
ταύτης δ᾽ ὀπώρας, ὑποδοχῆς, διονυσίων, 
αὐλῶν, τρυγῳδῶν, Σοφοχλέους μελῶν, κιχλῶν, 

572 2 ᾿ ἐπυλλίων Εὐριπίδου, 
ἙΡΜῊΣ 

’ ΒΩ Ἁ 

χλαύσαρα σὺ 
’, ’ - Φ Ά « 

ταύτης χαταινευδόμενος" οὐ γὰρ ἥδεται 
“ Ἔξ ’ “ὦ 

αὕτη ποιητῇ ῥδηματίων διχανιχῶν. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

κιττοῦ, τρυγοίπου, τπτιροβατέων βληχωμένων, 
-" -" 2 ’ 

χόλπου, γυναιχῶν διατρεχουσῶν εἰς ἀγρόν, 

δούλης μεϑυούσης, ἀνατετραμμένου χοός, 
» ον . ὯΔ Ὁ 

ἄλλων τε πολλῶν χἀγαϑῶν. 
ἙΡΜῊΣ [ 

2 με 

ἔϑε νυν ἄϑρει 
7 Ἁ 35 ᾽, « .ς ,᾿, 

οἷον πρὸς ἀλλήλας λαλοῦσιν αἱ πόλεις 
διαλλαγεῖσαι χαὶ γελῶσιν ἄσμεγαι, 
χαὶ ταῦτα δαιμονίως ὑπιωπιασμέναι 
ἁπαξάπασαι χαὶ χυάϑους προσχείμενγαι. 
χαὶ τῶνδε τοίνυν τῶν ϑεωμένων σχότει 

εἿ ᾿, Ω ἢ - , ,ὔ 

τὰ πρόσωφ᾽, ἵνα γνῷς τὰς τέχνας. 
ἸΡΥΓΑΙΟΣ ; 

αἰβοῖ τάλας, 
- 3 «ς - 

ἐχεινονὶ γοῦν τὸν λοφοττοιὸν οὐχ ὁρᾷς 
"ἢ ἢ , ς ,᾿ ΄ - τίλλονθ᾽ ἑαυτόν; ὃ δέ γε τὰς σμινύας ποιῶν 

᾿ , --  .-ο «3 , 

χατέπαρδεν ἄρτι τοῦ ξιφουργοῦ ᾿χεινουί. 
ὃ δὲ ὃ κλξ, ἘΣΗ͂ " ἐς ΗΝ ς - ς "ὃ 

ἐ δρεπιανουργὸς οὐχ ὁρᾷς ὡς ἥδεται, 
καὶ τὸν δορυξὸν οἷον ἐσχιμάλισεν; 

ΕΡΜῊΣ 
») ( ν᾿ " ν᾽ ΡῚ , 

ἐϑι νυν ἄνειττξ τοὺς γεωργοὺς ἀπιέναι. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
-" “ Ῥω » ν 2 , 

ἄχουετε λεῴ" τοὺς γεωργοὺς ἀπιέναι 
Ν νι ’ , 2 Ν 

τὰ γεωργικὰ σχεύη λαβόντας εἰς ἀγρὸν 
ς ΄ 9. ΄ ᾿" , 2 . ὡς τάχιστ ἄνευ δορατίου χαὶ ξίφους καχοντίου 
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ξ. “ 3, Ἂν, 2 Χ Ν 2 ω “9 3] 7, - 

ὡς ἅπταντ ἤδη ᾽στὶ μεστὰ τανϑάδ᾽ εἰρήνης σαπρᾶς. 
2 » - ΄ . , . , 

ἀλλὰ πᾶς χώρει πρὸς ἔργον εἰς ἀγρὸν “ταιωνίσας. δοῦ 
ΧΟΡΟΣ 

ὦ ποϑεινὴ τοῖς δικαίοις χαὶ γεωργοῖς ἡμέρα, 
ἄσμενός σ᾽ ἰδὼν τιροσειτεεῖν βούλομαι τὰς ἀμπέλους, 

΄, - «“ ἘΝ ἐν ΄ ΄ 

τάς τε συχᾶς, ἃς ἐγὼ ᾽φύτευον ὧν νεώτερος, 
2 , Ἁ - η - ΄, 

ἀσπάσασϑαι ϑυμὸς ἡμῖν ἐστι ττολλοστῷ χρόνῳ. 
ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 

νῦν μὲν οὖν ὠνδρες προσευξώμεσϑα πρῶτον τῇ ϑεῷ, 500 
«“ » ν ΟΥ ἢ ΕΞ Α ΙΝ ΄ 

ἥττερ ἡμῶν τοὺς λόφους ἀφεῖλε χαὶ τὰς γοργόνας" 
Ε ΄- “ιν » Ν 7ὔ 

εἰϑ᾽ ὅττως λιταργιοῦμεν οἴχαδ᾽ ἐς τὰ χωρία, 
΄ ΄ ἸΝ ΒΡ] Ἀ , 

ἐιτολήσαντές τι χρηστὸν εἰς ἀγρὸν ταρίχιον. 
ἙΡΜῊΣ 

ΕΥ ΄ «ς » " ΞΩ -»" ᾿ ὠ Πόσειδον ὡς χαλὸν τὸ στῖφος αὐτῶν φαίνεται 
᾿ ἊΝ [4 - Ψ' 

χαὶ πευχνὸν χαὶ γοργὸν ὥσπερ μᾶζα καὶ ττανδαισία. 50 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

᾿ 2.0.4: τ - ᾿" 3: 5, 5: 5 ΄ 
γὴ 44 ἢ γὰρ σφῦρα λαμπιρὸν ὴἡν ἀρ ἐξωπλισμένη, 
αἵ τε ϑρίναχες διαστίλβουσι τιρὸς τὸν ἥλιον. 
ἢ χαλῶς αὐτῶν ἀπαλλάξειεν ἂν μετόρχιον. 
΄σ“ Δ ΠῸΤ) Ξ ἢ 2 - ΨΨΙΝ 2 ἢ "ἘΣ δ᾿ Ὕ ν 

ὡστ᾽ ἔγωγ᾽ ἡδὴ ᾿πιϑυμῶ χαὐτὸς ἐλϑεῖν εἰς ἀγρὸν 

[-}] ῶι 

χαὶ τριαινοῦν τῇ διχέλλῃ διὰ χρόνου τὸ γήδ 510 αἱ τῷ ν τῇ δικέλλῃ χρόνου τὸ γήδιον. 51 
3ηῚῚ2 95 ὯΔ» Εν ἘΝ 
αλλ ἀναμνησϑέντες ὠνδρες 

τῆς διαίτης τῆς παλαιᾶς, 
« 2 ΄“ ΩῚ2᾽ ς - 

ἣν πιαρεῖχ αὑτὴ πτοϑ' ἡμῖν, 

τῶν τε τταλασίων ἐχείνων 
τῶν τε. σύχων τῶν τε μύρτων, 

τῆς τρυγός τὲ τῆς γλυχείας 
τῆς ἰωνιᾶς τε τῆς πρὸς 

τῷ φρέατι τῶν τ᾽ ἑλαῶν 
ὧν ττοϑοῦμεν, 

ἀντὶ τούτων τήνδε νυνὶ 580 
τὴν ϑεὸν προσείττατε. 

“. 
ι 

σι 

ΧΟΡῸΣ 
χαῖρε χαῖρ᾽, ὡς ἀσμένοισιν ἠἦλϑες ἡμῖν φιλτάτη. 
σῷ γὰρ ἐδάμην πόϑῳ, δαιμόνια βουλόμενος εἰς ἀγρὸν : 

ἀνερτύσαι. 
3. ς " , ΕΞ , ἊΣ { , 
ἦσϑα γὰρ μέγιστον ἡμῖν κέρδος ὦ πτοϑουμένη 

-» ς ΄ ᾿ ’, , 

πᾶσιν ὁπόσοι γεωργὸν βίον ἐτρίβομιεν. 

σι "4 οι 
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΄ » ς - 2 (λ, 

μόνη γὰρ ἡμᾶς ὠφέλεις. 
" , ’, 3 - , ᾽ν , 

πολλὰ γὰρ ἐπάσχομεν πρίν ποτ᾽ ἐπὶ σοῦ γλυχέα κἀδά- 
στανα χαὶ φίλα. 

- 2 , . ΕἸ ΟΣ Γ τὸ Ὥς , 
τοῖς ἀγροίχοισιν γὰρ ἦσϑα χῖδρα καὶ σωτηρία. 
ὥστε σὲ τά τ᾽ ἀμπέλια χαὶ τὰ νέα συχίδια 

2) ὴ ἡ ω9 ς ΓΝ Ὁ Ἰμο, . . ’ , 2. »» 
τἄλλα '᾽ ὅπόσ᾽ ἐστὶ φυτὰ προσγελάσεται λαβόντ᾽ ἄσμενα. 

“ν - 5. ς - ν - ΄ 

ἀλλὰ ποῦ ποτ᾽ ἣν ἀφ᾽ ἡμῶν τὸν ττολὺν τοῦτον χρόνον 
ν - - , Ξ- - 2 ͵ 

ἥδε, τοῦϑ' ἡμᾶς δίδαξον ὦ ϑεῶν εὐνούστατε. 

ἙΡΜῊΣ 
ὦ λι; περνῆτες γεωργοί, τἀμὰ δὴ ξυνίετε 

2 ’, 

ῥήματ᾽, εἰ βούλεσϑ' ἀχοῦσαι τήνδ᾽ ὅπως ἀττώλετο. 
πρῶτα μὲν γὰρ ἦρξεν ἄτης Φειδίας σράξας χαχῶς" 
εἶτα Περιχλέης φοβηϑεὶς μὴ μετάσχοι τῆς τύχης, 

’ -" Ὶ :} Ἁ , 

τὰς φύσεις ὑμῶν δεδοιχὼς χαὶ τὸν αὐτοδὰξ τρόπον, 

πρὶν παϑεῖν τι δεινὸν αὐτός, ἐξέφλεξε τὴν ττόλιν, 
2 ᾿ τ Ε ,: ᾿ς: ει “- , ἐμβαλὼν σπινϑῆρα μιχρὸν μεγαριχοῦ ψηφίσματος, 

9. ΄ - ΄, ΄“ - - 

χἀξεφρύσησεν τοσοῦτον ττόλεμον ὥστε τῷ χαπινῷ 
΄, ΄,,-γὴ ἢ - , 32.»,μ.δΟ ἍῳἍ - ’ 3 Ὁ ᾿ 

πάντας Ἕλληνας δαχρῦσαι, τούς τ᾽ ἐχεῖ τούς τ΄ ἐνθαδί. 
ας .) ὦ "ξ᾿ " - 2» 9 ΄ » ΄ 

ὡς δ᾽ ἀπαξ τὸ πρῶτον ἀχουσ ἐψόφησεν ἀμττελος 
᾿" ᾿ ἢ ς ,) 5 - 2 ’ Ἵ 

χαὶ πτίϑος τιληγεὶς ὑττ᾽ ὀργῆς ἀντελάχτισεν πίϑῳ, 
5. 7} 2 ᾿ ς , “ Ξ Ὁ "“- 

οὐχέτ᾽ ἣν οὐδεὶς ὃ παύσων, ἣδὲε δ᾽ ἡφανίζετο. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

- ᾿ ᾿ " 3 "ἡ 3 ἘῸΝ ΄ 2 ’ 

ταῦτα τοίνυν μὰ τὸν ἠπόλλω ᾿γὼ ᾿πεπύσμην οὐδενός, 
) ς “ μῶν , νΨ 2 ᾿ 

οὐδ᾽ ὅπως αὐτῇ προσήχοι Φειδίας ἠχηχόη. 
ΧΟΡΟΣ 

οὐδ᾽ ἔγωγε πλήν γε νυνί. ταῦτ᾽ ἄρ᾽ εὐπρόσωπος ἦν, 
οὖσα συγγενὴς ἐχείνου. «τόλλ ἄρ᾽ ἡμᾶς λανϑάνει. 

ἙΡΜῊΣ 
ΕΣ δε ρ, δὴ γν το πον πῷ γ] ας δι 
χὰτ ἐπειδὴ γνωσαν ὑμᾶς αἱ πόλεις ὧν ἤρχετε 
2 , ἐ ὙῚ ὧ , 
ἡγριωμένους ἕπτ ἀλλήλοισι χαὶ σεσηρότας, 

, 2 -" ») δεν “- ᾿ , , 

στάντ᾽ ἐμηχανῶντ᾽ ἐφ᾽ ὑμῖν τοὺς φόρους φοβούμεναι, 
2 , - ’ ν 

χαἀνέσεειϑον τῶν “Παχώνων τοὺς μεγίστους χρήμασιν. 
«" δι ῷ δὶ ὦ 

οἱ δ᾽ ατ᾽ ὄντες αἰσχροκερδεῖς χαὶ διειρωνόξενοι 

τήνδ᾽ α; τορρίψαν τες αἰσχρῶς τὸν πόλεμον ἀνήρπτασαν᾽ 
χῴτα ταἀχείνων γε κέρδη τοῖς γεωργοῖς ἦν χαχά" 

αἱ γὰρ ἐνϑένδ᾽ αὖ τριή θεις ἀντιτιμωρού μεναι 

οὐδὲν αἰτίων ἂν ὀκῆσον τὰς χράδας χατήσϑιον. 

ὦ σ:τἴἶν ἀντ. τὦ. 



ΕΙΡΗΝΗ 240 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
2 ΄ Χ Ε΄ 2 , ᾿ ΄ ΄ , ἐν δίσῃ μὲν οὖν, ἐπεί τοι χαὶ χορώνεών γέ μου 
2: « Ψ ΔΘ ΘΡῚ , ΔῸΣ , 

ἐξέχοιψμαν, ἣν ἐγὼ “φύτευσα χαξεϑρεινάμην. 
ΧΟΡῸΣ 

53 “2 ΄ὔ σαν ἢ ᾿' ΒῚ » 

γὴ 4 ὦ μιέλ᾽ ἐνδίχως γε δῆτ᾽, ἐπεὶ κἀμοῦ λίϑον 
Ξ ΠΩ; 2} 4] εξ ἐδ ΧΟ Εὴ δ ιν γῆ, ἀκιλσίον. ἑιβαάλοντες ἐξ μεθίνον κυϊμέλην ἀτοωλεσαν. 

ἙΡΜῊΣ 
ν" Ὁ ὦ 3, - "Σ - ΦΟγΓλϑ ες το ἢ λεώ 

χᾳτα ὃ ὡς ἐχ τῶν ἀγρῶν ξυνῆλθεν οὐργάτης λεώς, 
ν ΄ ΄ Ν ἌΡ ΟΝ 2 , 

τὸν τρόπον ττωλούμενος τὸν αὐτὸν οὐχ ἐμάνϑανεν, 
ἢ. 5 ὦ.3 ΒᾺΝ 27 ΄ κ » ν Ύ ΄, 

ἀλλ᾽ ἀτ᾽ ὧν ἄνευ γιγάρτων χαὶ φιλῶν τὰς ἰσχάδας 
, ν ᾿ , . ο ΄ 5 
ἔβλεπτεν πρρὸς τοὺς λέγοντας" οἱὲ δὲ γιγνώσχοντες εὐ 

΄ - 2 - 2 ΄ 

τοὺς πένητας ἀσϑενοῦντας χἀποροῦντας ἀλφίτων, 
Ῥ» νν ΄ ᾿ Χ ΄, 

τήνδε μὲν διχροῖς ἐώϑουν τὴν ϑεὸν χεχράγμασιν, 
τὴ ᾿Ξ 3 Ἐν - Χ ἌΣ Χς “' γῆς 

στολλάκις φανεῖσαν αὐτὴν τῆσδε τῆς χώρας πόϑῳ, 
» ΄ Ν - 

τῶν δὲ συμμάχων ἔσειον τοὺς τιαχεῖς χαὶ πλουσίους, 
, Ν , ς - δὴ ΄ αἰτίας ἂν προστιϑέντες, ὡς φρονεῖ τὰ Βρασίδα. 

᾿ Χ ἣν ᾿Ξ “ "Ὁ 2 ΄ 
εἶτ᾽ ἂν ὑμιεῖς τοῦτον ὡσττερ χυνίδι᾽ ἐσπαραττετε" 

," ΣΦ - 9 , ΄, 

ἢ πόλις γὰρ ὠχριῶσα χὰν φόβῳ χαϑημένη, 
« 2," 2 - Ὁ ἘΌΝ “ ΩΝ, 

ἄττα διαβάλοι τις αὑτῇ, ταῦτ᾽ ἂν ἡδιστ᾽ ἤσϑιεν. 
ΓΕῚ Ἀ Ν Ὶ τ [- »" «" ΝΝ ’ 2 ς ᾿ 

οὲ δὲ τὰς πληγὰς ὁρῶντες ἃς ἐτύπτεϑ' οἱ ξένοι 
χρυσίῳ τῶν ταῦτα ποιούντων ἐβύνουν τὸ στόμα, 
« 5 ’, Ν - ,ὔ ς 2. δ ᾽Ὰ 

ὥστ ἐχείνους μὲν ποιῆσαι πλουσίους, ἡ δ᾽ Ἑλλὰς ἂν 
- ΡΝ ς “« ’ - .}) 5 ς - 

ἐξερημωϑεῖσ᾽ ἂν ὑμᾶς ἔλαϑε. ταῦτα δ᾽ ἣν ὃ δρῶν 
βυρσοτιώλης. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
» - ΕΥ ν ὕ ᾿ Ὁ » ν ᾿, 

γεαῦξ πταῦ ὦ δέσποϑ' Ἑρμῆ, μὴ λέγε, 
5.52 νγ ν ΕΣ ΒΡ. ΡῚ ἐς “ Ε) ΡῚ 5 , Ξ 

ἀλλ ἕα τὸν ἀνδρ ἐχεῖνον οὗὑττερ ἔστ᾽ εἶναι χάτω 
2 δὴ ς ΄, , , πα ΕἸ νΝ 232η. ΄ οὐ γὰρ ἡμέτερος ἔτ᾽ ἔστ᾽ ἐχεῖνος ἁνὴρ ἀλλὰ σός. 

«“ θ᾽ 1 2 - 
ἄττ᾽ ἂν οὖν λέγῃς ἐχεῖνον, 

- 5: ἘΣ σένα 
κεὶ ττανοῦργος ἣν, ὅτ᾽ ἔζη, 
χαὶ λάλος χαὶ συχοφάντης 
ΠΥ σϑημεγν, 5 “οὶ ᾿ β καὶ χκυχηϑρον χαὶ τάραχτρον, 

- 2 τ; ΓΑ ἢ Ἁ 

ταῦϑὸ ἀπαξάπαντα γυνὶ 

τοὺς σεαυτοῦ λοιδορεῖς. 
323ηη),), ὦ - ς ἢ ΄, ΄ ’ 

ἀλλ ὃ τι σιωπᾷς ὦ πότνια χατειττέ μοι. 
ἙΡΜῊΣ 

53.) 2Ξ23.»ϑ.ϑῳσ δ " , ν , Ε 
ἀλλ οὐχ ἂν εἴποι τιρός γε τοὺς ϑεωμένους 
ὧν τ "ἢ ̓  2 Ξε τ ΠΕΡ ῬΟΥ; ΠΊΩΝ 2» 

ὀργὴν γὰρ αὐτοῖς ὧν ἕπαϑὲ πολλὴν ἔχει. 
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! ΤΡΥΓΆΙΟΣ 
ἣ δ᾽ ἀλλὰ πρὸς σὲ μιχρὸν εἰπάτω μόνον. Ϊ 

ἙΡΜῊΣ 
"5 - ϑκανε ἀπ ΝΠ δεν, τ , 

εἴφ᾽ ὅ τι νοεῖς αὐτοῖσι πρὸς ἔμ᾽ ὦ φιλτάτη. 
ἴϑ' ὦ γυναιχῶν μισοπορπακχιστάτη. 
εἶεν, ἀχούω. ταῦτ᾽ ἐπιχαλεῖς; μανϑάνω. 

ἀχούσαϑ᾽ ὑμεῖς ὧν ἕνεχα μομφὴν ἔχει. 
3ηὴ ς( - ’ 2 , » 2 ΄ 

ἐλϑοῦσά φησιν αὐτομάτη μετὰ τὰν Πύλῳ 
σπονδῶν φέρουσα τῇ πόλει κίστην σπιλέαν 
ἀποχειροτονηϑῆναι τρὶς ἐν τὐἠχχλησίᾳ. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
ς , ηη»" Ψ 2 ᾿ 

ἡμάρτομεν ταῦτ᾽" ἀλλὰ συγγνώμην ἔχε 
ς - ς - ἘΣ -- ΄ 
ὃ νοῦς γὰρ ἡμῶν ὴν τότ᾽ ἐν τοῖς σχύτεσιν. 

ἙΡΜῊΣ 
ΡῚ γ γ᾽ Ψ»0. Δ 

ἴϑι νυν ἄχουσον οἷον ἄρτι μ᾽ ἤρετο, 
«“ ΄ ) α“ ΄ 3». 5 2 , 
ὅστις χαχόνους αὐτῇ μάλιστ᾽ ἣν ἐνθαδί, 

, ᾿, 5. ’, 

χὥώστις φίλος κἄσπευδεν εἶναι μὴ μάχας. 
ΟΟΤΡΥΓΆΙΟΣ 

2 ΄, “- ᾿: ΄ 

εὐνούστατος μὲν ἣν μαχρῷ Κλεώνυμος. 
᾿ ΒΡΜῊΣ 

-" 2 - - εἶ Ἁ 

ποῖός τις οὖν εἶναι δοχεῖ τὰ πολεμικὰ 
ς η ΄ 

ὁ Κλεωνυμος; 
ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 
, Ψ ὯΡ ΄ ΕΝ τ, 

ψυχήν γ᾽ ἄριστος πλὴν γ᾽ ὁτι 
2 5 Εν 2: 5. - 

οὐχ ἣν ἄρ᾽ οὑπέρ φησιν εἶναι τοῦ πατρός. 
Ρ] , 2 22 ΄ 2ὴῚ 2 

εἰ γάρ ποτ᾽ ἐξέλϑοι στρατιώτης, εὐϑέως 
3 ΜΞ - “ 

ἀποβολιμαῖος τῶν ὅπλων ἐγίγνετο. 
ΒΡΜΗΣ 

2} - ὙΓ Ξ » Ψ  ν 

ἔτι νῦν ἀχουσον Οἷον ἄρτι μ΄ ἤρετο, 
«“ - - Ὡμ ν ᾿ “- - ᾽ὔ 

ὅστις χρατεῖ νῦν τοῦ λέϑου τοῦ ᾽ν τῇ πυχνί. 
ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 

ξγὸ , ἢ ΞΕ -" - 2 »»)} Ἁ ᾽ὔ ἡτέρβολος νῦν τοῦτ᾽ ἔχει τὸ χωρίον. 
[4 « " - αὕτη τέ ποιεῖς; τὴν κεφαλὴν ποῖ περιάγεις; 

ἙΡΜῊΣ 
) ΄ Ἁ - 3 Π «ἃ ὦ ΟΝ 

ἀποστρέφεται τὸν δῆμον ἀχϑεσϑεῖσ᾽ οὁτι 
«“ " , , 

οὕτω στονηρὸν προστάτην ἐπεγράψατο. 
ππυϑκὴ; ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 

η : ᾿ “ὦ ͵ , 2 . - 
ἀλλ᾽ οὐχέτ᾽ αὐτῷ χρησόμεϑ᾽ οὐδέν, ἀλλὰ νῦν 
"} - ς - ΄ 

ἀπορῶν ὃ δῆμος ἐπιτρόπου καὶ γυμνὸς ὧν 

τοῦτον τέως τὸν ἄνδρα σιεριεζώσατο. 
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᾿ ἙΡΜῊΣ 
χεῶς οὖν ξυνοίσει ταῦτ᾽ ἐρωτᾷ τῇ πόλει. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
εὐβουλότεροι γενησόμεϑλα. 

ἙΡΜῊΣ 
τρόπῳ τίνι; 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ " 
ὅτι τυγχάνει λυχνοπτοιὸς ὦν. πρὸ τοῦ μὲν οὖν 690 
ἐινηλαφῶμεν ἐν σχότῳ τὰ πράγματα, 

.2) ὦ ἡ 7 ΟἹ , 

γυνὶ δ᾽ ἅπαντα χιρὸς λυχνον βουλεύυσομιεν. 

ἙΡΜῊΣ 
ὉᾺ 5 

ὦ ὦ, 
ΧΕ 3 2 ’ὔ 

οἷά μ᾽ ἐχέλευσεν ἀναπυϑέσϑαι σου. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ ᾿ 

τ 1 
ἙΡΜῊΣ 

,ὔ ᾿ ) λον ΚΕ ΄ ΄ ἃ 

σιάμτπτολλα καὶ ταρχαῖ᾿ ἃ κατέλιπεν τότε 
» .2) ὦ , , , ὯΝ 

πρῶτον δ᾽ ὃ τι πράττει Σοφοχλέης ἀνήρξετο. 09 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

2 - ΄ ν Δ ΄ 4 

εὐδαιμονεῖ, πάσχει δὲ ϑαυμαστόν. 
ἙΡΜῊΣ ᾿ 

τὸ τί; 
ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 

ΠΣ ΣΟ ζαυς ΜῈ Σ ὃ ἐχ τοῦ Σοφοχλέους γίγνεται Σιμωνέδης. 
ἙΡΜΗ͂Σ 

Σιμωνίδης; πῶς; 
ΤΡΥΓΆΙΟΣ 
ς ΄ Ν 

ὅτι γέρων ὧν καὶ σαπρὸς 
χέρδους ἕχατι χἂν ἐπὶ διπτὸς τυλέοι. 

ἙΡΜῊΣ 
΄, - ς Ν 3 

τέ δαί; Κρατῖνος ὃ σοφὸς ἔστιν; τ00 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
2 ᾿ 

ἀττέϑανεν 
σ΄ 2 ͵ ΄ Ὶ 

σϑ'᾽ οἱ “άκωνες ἐνέβαλον. 
ἙΡΜῊΣ 

τί παϑων; 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

«“ 

ο τι; 
- ς ΄ 3 » “- , 

ὠραχιασας" οὐ γὰρ ἑξηνέσχετο 
αν νν ᾽, ’ Ὑ ; 

ἰδὼν σειίϑον καταγνύμενον οἴνου τελέων. 
" 2... ϑΥ 2 , » - 

χάτερα τεόσ᾽ ἄττ᾽ οἴει γεγενῆσϑ᾽ ἐν τῇ πόλει; 
“ 2 )γ).» 3. “5. ὧὃν 3: , , 
στ᾿ οὐδέχιοτ᾽ ὦ δέσποιν ἀφησόμεσϑά σου. τοῦ 

ἙΡΜῊΣ 
» 3.1 κα , ἘΠῚ ͵ , 
ἴϑε νυν ἐπεὶ τούτοις τὴν Οτεώραν λάμβανε 
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"Ξ: » ΄ Ν᾿ 4.9 - 3 - 

γυναῖχα σαυτῷ τήνδε" χατ᾽ ἐν τοῖς ἀγροῖς 
ταύτῃ ξυνοιχῶν ἐχποιοῦ σαυτῷ βότρυς. 

ΤΡΥΤΆΙΟΣ 
ὦ φιλτάτη δεῦρ᾽ ἐλϑὲ χαὶ δός μοι χύσαι. 
ἀρ᾽ ἂν βλαβῆναι διὰ χρόνου τί σοι δοχῶ 
3: , - »ς 2 ΄ ".. 

ὦ δέσποϑ᾽ Ἑριῆ τῆς Ὀπώρας χατελάσας; 
ἘΡΜΝῊΣ 

2 27 Ὡς 3.9 ᾿ ᾿ 

οὐχ εἴ γε χυχεῶν᾽ ἐπιπίοις βληχωνίαν. 
ἀλλ ὡς τάχιστα τήνδε τὴν Θεωρίαν 
"ἢ ͵΄ « - " Ξ , ΕΣ τἹ 

παάγαγε τῇ βουλῇ λαβὼν ἡ σπτιέρ ποτ᾽ ἡν. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

Ψ ᾽ ᾿ λὴ) ᾿ - Θ ᾿ ὦ μαχαρία βουλὴ σὺ τῆς Θεωρίας, 
ὅσον ῥοφήσει ζωμὸν ἡμερῶν τριῶν, 
«“ Ἀ ᾿ , ς ων " , 

ὁσας δὲ χατέδει χόλικας ἑφϑὰς χαὶ χρέα. 
. ΡΥ ς - - 

ἀλλ ὦ φίλ Ἑρμῆ χαῖρε πολλά. 
ἙΡΜΗΣ . 

Ἁ χαὶ σύ γε 
ΕΥ̓ , 27 ᾿ , ΄ 
ὠνϑρωπε χαίρων ἀπίιϑε καὶ μέμνησό μου. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
5: ΄ 3 2 "2 
ὦ χάνϑαρ᾽ οἴχαδ᾽ οἴχαδ᾽ ἀττοτεετώμεϑα. 

ἙΡΜῊΣ 
2 2 ΟΡ τ “-“ γ᾽ 

οὐχ ἑνϑάδ᾽ ὦ τᾶν ἔστι. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

Ξ' ᾿Ὶ 

σοῖ γὰρ οἴχεται; 
ἙΡΜΗΣ 

ς - ες. Ὁ { ΑΥ Ά 3 - 

ὑφ᾽ ἀρματ᾽ ἐλϑὼν Ζηνὸς ἀστραπηφορεῖ. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

, Υ ς .2 ὦ , “πτόϑεν οὖν ὃ τλήμων ἐνθάδ᾽ ἕξει σιτία; 
ἘΡΜῊΣ 

» -» ᾽ , δ] , ’ 

τὴν τοῦ ΤΤανυμήδους ἀμβροσίαν σιτήσεται. 
ΤΡΥΤΑΙΟΣ 

“- - δκα " ΄ 

σῶς δῆτ᾽ ἐγὼ χαταβήσομαι; 

ἙΡΜΗ͂Σ 
ϑάρρει, χαλῶς" 

Ἁ 2 2 " ν 

τῃδὶ γταρ᾽ αὐτὴν τὴν ϑεόν. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

Ὁ: , 
δεῦρ᾽ ὦ χύρα 

[4] { ἰγ ἥὰςν δ .:} Ἀ Ω“- ς ἡ ᾿Ὶ ὰ ΄ 

ἕπεσϑον αμ΄ ἑμοὶ ϑᾶττον, ὡς πολλοὶ πάνυ 
- ς - 2 ᾿ νἢ σοϑοῦντες ὑμᾶς ἀναμένουσ᾽ ἐστυχότες. 
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ΧΟΡΟΣ 
ἀλλ ἔϑι χαίρων" ἡμεῖς δὲ τέως τάδε τὰ σχεύη παραδόντες 
τοῖς ἀχολούϑοις φῶμεν σώζειν, ὡς εἰώϑασι μάλιστα 780 

περὶ τὰς σχηνὰς πλεῖστοι χλέτπται χκυπτάζειν χαὶ καχοποιεῖν. 
375 ΄, Ὡ2, 2 ΄ τὰ [Ε » ΑΕ ΤΕΣ “ : 
ἀλλὰ φυλάττετε ταῦτ᾽ ἀνδρείως" ἡμεῖς δ᾽ αὐ τοῖσι ϑεαταῖς 

΄“ - 

ἣν ἔχομεν ὁδὸν λόγων εἴπωμεν ὕσα τὲ νοῦς ἔχει. 
-»" ’ ’ δὶ 

χρῆν μὲν τύπτειν τοὺς δαβδούχους, εἴ τις χωμῳδοποιητὴς 
ν᾿ » ΄ ᾿ Ξ- 2 

αὑτὸν ἐπήνει πρὸς τὸ ϑέατρον παραβὰς ἐν τοῖς ἄνα- τϑὅ 
σαίστοις" 

) 49 5; ἢ “- ΤΩ ΄ “ 2} 
εἰ δ᾽ οὖν εἶχός τινα τιμῆσαι ϑύγατερ Διός, ὁστις ἄριστος 

, 2 Ἀ ΄ ΄ 

κωμῳδοδιδάσχαλος ἀνϑρώπων χαὶ χλεινότατος γεγένηται, 
δ᾿ ΦῚ , 2 2 ς ΄, η τὶ - 

ἄξιος εἶναί φησ᾽ εὐλογίας μεγάλης ὃ διδάσχαλος ἡμῶν. 
- ᾿ γ ΄ ΄ 5. ΄ 

σπιρῶτον μὲν γὰρ τοὺς ἀντιπάλους μόνος ἀνϑρώττων χατ- 
ἕτιαυσὲεν 

ΞῚ " ἜΣ ΄, Ψ, Ἂ - χ 

ἐς τὰ δάχια σχώπτοντας ἀεὶ χαὶ τοῖς φϑερσὶν πολε- τ40 
4 -" 

μοῦντας, 
΄ Ω9 ς ,ὕ Ν Ἥ: κ Ἃ - 

τούς ϑ' Ἡραχλέας τοὺς μάττοντας χαὶ τοὺς σιξδινῶντας 
ἐχείνους 

3»»} 5.) ΄ -" Ἀ ν ’, ,η 

ἐξήλασ᾽ ἀτιμώσας πρῶτος, χαὶ τοὺς δούλους “ταρέλυσεν 

τοὺς φεύγοντας χαξαπατῶντας χαὶ τυπτομένους ἐπίτηδες, 
Ρ ἰς Υ ΄ -" “". , 

ἵν ὁ σύνδουλος σχώψας αὐτοῦ τὰς τιληγὰς εἶτ᾽ ἀνέροιτο, τὰ 

ὦ χαχόδαιμον τί τὸ δέριἰ ἔπαϑες; μῶν ὑστριχὶς εἰσέβα- 
λέν σοι 

2 Ἁ Ἁ -« -» 2.90 ’ ᾿Ἶ » 

ἐς τὰς πλευρὰς ττολλῇ στρατιᾷ χἀδενδροτόμησε τὸ νῶτον; 
αὐ τῦ δ. 15Ὰ ΄ Ὶ , -" 

τοιαῦτ᾽ ἀφελὼν χαχὰ χαὶ φόρτον χαὶ βωμολοχεύματ᾽ ἀγεννῆ 
΄,ὔ , , ῳ ΄ 2 ΄ 

ἐποίησε τέχνην μεγάλην ἡμῖν χατεύργωσ᾽ οἰχοδομήσας 
, ἣ ν ΄ ΄ 2 2 , 

ἔπεσιν μεγάλοις χαὶ διανοίαις χαὶ σχώμμασιν οὐχ ἀγοραίοις, τῦ0 
Ψ ,ὔ , - » 

οὐχ ἰδιώτας ἀνϑρωπίσχους χωμῳδῶν οὐδὲ γυναῖχας, 

οι 

1λλ-: Ἡραχλέους ὀργή ᾿ ἔχων τοῖ σ ἐγγεχεί ἄλλ᾽ Ἡραχλέους ὀργήν τιν᾽ ἔχων τοῖσι μεγίστοις ἐπεχείρει, 
᾿ ὩΝΟ Ὁ » ᾽ . ν ᾿ ) ἥ ΓΝ " ’ς 
διαβὰς βυρσῶν ὀσμὰς δεινὰς χαπιειλὰς βαρβαρομύϑους, 
ς έωο ἕ γο εὐθὺο ἀπ ἀργῇῆο αὐτῷ τι χαρῚ δον ϑρασέως ξυστὰς εὐθὺς ἀπ᾿ ἀρχῆς αὐτῷ τῷ χαρχαρόδοντι, 
χα ΄ Αὴ ΘΟΕ { ὴ - ΄ 2 ν »" 

οὗ δεινόταται μὲν ἀπ ὀφϑαλμῶν Κύννης ἀχτῖνες ἔλαμστον, “Ὶ οι Όι 

ἑχατὸν δὲ κύχλῳ γλώτται χολάχων οἰμωξομένων ἐλιχμῶντο 
χερὶ τὴν χεραλήν, φωνὴν δ᾽ εἶχεν χαράδρας ὄλεϑρον τετοχυίας, 
φώχης δ᾽ ὀσμήν, λαμίας ὄρχεις ἀπλύτους, πρωχτὸν δὲ χαμήλου. 

τοιοῦτον ἰδὼν τέρας οὐ χατέδειο᾽, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν τεολεμίζων 
[ -- ἡ ΕΝ ᾿ , « " -- 

οὺς ἐξῆγον κλαοντας ἀεί, καὶ τούτους ουνεκα τουδί, τ 44 
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2 το ον ᾿ - » ΄ οι [4 ᾿ 

700 ἀντεῖχον ἀεὶ χαὶ τῶν ἄλλων νήσων. ὧν οὐνεχὰ γυνὶ 
δ ’ ΄ “- " ᾽ ᾿ 

ἀποδοῦναί μοι τὴν χάριν ὑμᾶς εἰχὸς χαὶ μνήμονας εἶναι. 
χαὶ γὰρ πρότερον πράξας κατὰ νοῦν οὐχὶ τταλαίστρας ττερι- 

γοστῶν 
- 3 ’, 2 . 3 ΄ ν ᾿ς 3ι ν Ὄ , 

σαῖδας ἑπείρων, ἀλλ΄ ἀράμενος τὴν σχευὴν εὐϑυς ἐχώρουν, 
παῦρ᾽ ἀνιάσας, πόλλ᾽ εὐφράνας, πάντα παρασχὼν τὰ 

δέοντα. 

σιρὸς ταῦτα χρεὼν εἶναι μετ᾽ ἐμοῦ “. σὺ οι 

Ἀ ν ΡΒ Α Ἁ « " 

χαὶ τοὺς ἄνδρας χαὶ τοὺς τταῖδας 
χαὶ τοῖς φαλαχροῖσι παραινοῦμεν 

ξυσπουδάζειν περὶ τῆς νίχης. 
- ΄, - - 2 - 

σκιᾶς γάρ τις ἐρεῖ νιχῶντος ἐμοῦ 
2 Ἷ " ,ὕ 

ττο χἀπὶ τραπέζῃ καὶ ξυμποσίοις, 

φέρε τῷ φαλαχρῷ, δὸς τῷ φαλαχρῷ 
» , ἢ ᾿ 

τῶν τρωγαλίων, καὶ μαφαίρει 

γεγναιοτάτου τῶν ττοιητῶν 
λαμιτερὸν τὸ μέτωπον ἔχοντος. 

- ΄ 3 , Ρ] - 

ττὸ Μοῦσα σὺ μὲν πολέμους ἀττωσαμένη μετ᾽ ἐμοῦ 
τοῦ φίλου χόρευσον, 

᾿ - ΄ 2 - - 

χλείουσα ϑεῶν τε γάμους ἀνδρῶν τε δαῖτας 
Ὁ , } ΒΦ 3 - 

180 χαὶ ϑαλίας μαχάρων" σοὶ γὰρ τάδ᾽ ἐξ ἀρχῆς μέλει. 
᾽Ν ΄, , 

ἣν δέ σε Καρχίνος ἐλϑὼν 
᾽ -- -Ξ Ξ Ξ' 
ἀντιβολῇ μετὰ τῶν παίδων χορεῦσαι, 

-Ψ ὼ» ς« ’ » 3. γ9η 

το μηϑ' ὑπάχουξ μητ ξλ-- 
, 2 - 

ϑης συνέριϑος αὑτοῖς, 
πε τς , , 

ἀλλὰ νόμιζε πάντας 
Ρ « 2 .) 

ὄρτυγας οἰχογενεῖς γυλιαύχενας ὀρχηστὰς 
- ΄ 2 , 

190 γαγνοφυεῖς σφυράδων ἀποχνίσματα μηχανοδίφας. 
Ν , 5... ὦ ν Ψ ὦ ᾽Ν χαὶ γὰρ ἔφασχ ὃ πατὴρ ὃ παρ᾽ ἐλπίδας 

""ΩΞ 7, ΚἊ - - -- ς ’ ᾿ Ψ “Ἐἶ τ19ῦ εἶχε τὸ δρᾶμια γαλῆν τῆς ἑσπέρας ἀπάγξαι. 
χὰ ι ᾿- ’ , ΄ 

τοιάδε χρὴ Χαρίτων δαμώματα καλλιχόμων 

τὸν σοφὸν ποιητὴν 
ον ς - [42 2 ᾿ κ - ᾿ 

800 ὑμνεῖν, ὅταν ἡρινὰ μὲν φωνῇ χελιδὼν 
ςς , η ν᾿ - ᾿ 9 ΄ 

ἡ δομένη χελαδῇ, χορὸν δὲ μὴ ᾽χῃ Μόρσιμος 
ὌΝ ΕΣ [4 ; 

μηδὲ λιελάνϑιος, οὗ δὴ 
ΚὈν..}ν. , » , , 

800 σειχροτάτην ὄσπτα γηρύσαντος ἤχουσ᾽, 

1τῦ--- ἰθὺ τ 796---810 

.-. ποσυος ἰὼ δ, 
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ἡνίχα τῶν τραγῳδῶν 
τὸν χορὸν εἶχον ἁδελ- 
φός τε χαὶ αὐτός, ἄμφω 
γοργόνες ὀψοφάγοι βατιδοσχόποι ἅρπυιαι, 810 
γραοσόβαι μιαροὶ τραγομάσχαλοι ἰχϑυολῦμαι" 

[..2] μ Ωι ὧν χαταχρεμιψαμένη μέγα χαὶ τιλατὺ 

Μοῦσα ϑεὰ μετ᾽ ἐμοῦ ξύμπαιζε τὴν ἑορτήν. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

ς Ὶ » 2 ΞᾺς ΤΕῚ τ ΡΟΝ - - 
ὡς χαλεπὸν ἐλϑεῖν ἣν ἀρ εὐϑὺ τῶν ϑεῶν. 

ἔγωγέ τοι πετόνηχα χομιδῇ τὼ σχέλη. 820 
3: δ ΡῸ: , ἘΣ ΄ 

μιχροὶ δ᾽ δρᾶν ἄνωϑεν ἡστ᾽΄. ἔμοιγέ τοι 
-- 2 ΄ὔ ΄ ΄, 

ἀπὸ τοὐρανοῦ ᾿φαίνεσϑε χαχοήϑεις πάνυ, 
2 ν Χ ς ΄ 

ἐντευϑενὶ δὲ πολύ τι χαχοηϑέστεροι. 

ΟἸΚΈΤΗΣ 
3 ὃ , 9 ΠΕ 5. ὦ δέσττοϑ' ἡχδξις; 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
ς 2 Δ 19 ΄ ΄ 

ὡς ἔγω “πυϑόμην τινος. 
ψῃ ΟἸΙΚΕΤῊΣ 

Ὃ)Ἅ 32» 

τί δ᾽ ἔπαϑες; 82 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

» Χ ,ὔ νὰ ς ᾿ 

ἤλγουν τὼ σχέλη μαχρὰν ὁδὸν 

΄ι 

διεληλυϑώς. 
: ΟἸΚΈΤΗΣ 

ἴϑι νυν χάτειττέ μοι, 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ ΐ 

τὸ τί; 
ΟἸΚΕΤΗΣ 

γ77 Ὁ , ν ᾿ οὴ 
ἄλλον τιν᾽ εἶδες ἄνδρα χατὰ τὸν ἀέρα 

᾿ ; ἌΝ ΄ 

χελανώμενον τύλκὴν σαυτον; 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
οὐχ εἶ μή γέ που 

ψυχὰς δύ᾽ ἢ τρεῖς διϑυραμβοδιδασχάλων. 
᾿ν ΟἸΚΕΤῊΣ 

’, 2 

τί δ᾽ ἔδρων; 830 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

[τ , Ἀαος » ΄ 

ξυνελέγοντ᾽ ἀναβολὰς ποτώμεναι 
τὰς ἐνδιαεριαυερινηχέτους τινάς. 

ΟἸΚΈΤΗΣ 
2 Ε ΟΥ̓ ΟῚ 2.29) ἃ ΄ ᾿ ν γ» 

οὐχ ἣν ἂρ οὐδ᾽ ἃ λέγουσι χατὰ τὸν ἀέρα, 
ς 2 , , 2 [4 2 ᾽, 

ὡς ἀστέρες γιγνόμεϑ', ὅταν τις ἀποϑαάνῃ; 
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ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
μάλιστα. 

ΟἸΙΚΕΤῊΣ 
" 2 . Ἂ εἰ 

χαὶ τίς ἐστιν ἀστὴρ νῦν ἐχεῖ 
2) τ σ- “ 2 ΄, ’ 

880 Ἴων ὃ Χῖος, ὁσττερ ἑποίησεν πάλαι 
2 ΄ Ἁ 3 οἷ 2 

ἐνθάδε τὸν ἀοῖόν ποϑ; 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

ς 3 2 2 , 
ὡς ηλϑ', εὐϑέως 

- ΕΝ ΒΡ] 2 , 

ἑῷον αὐτὸν “τάντες ἐχάλουν ἀστέρα. 
ΟΙΚΕΤῊΣ 

᾿ ΄ 2 , 2 , 

τίνες γάρ εἰσ᾽ οἵ διατρέχοντες ἀστέρες, 
οὲ χαόμενοι ϑέουσιν; 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
2 λ. ,ὔ Ἁ 

ἀπὸ δείπνου τινὲς 
- τ "“- ΨῸἝ“ ΄ 

810 τῶν πλουσίων οὗτοι βαδίζουσ᾽ ἀστέρων, 

ἰπινοὺς ἔχοντες, ἐν δὲ τοῖς ἰπνοῖσι πεῦρ. 
3 Ν᾿ ΡΣ 2 «ς ,ὔ Ἀ , 

ἀλλ᾽ εἴσαγ᾽ ὡς τάχιστα ταυτηνὶ λαβών, 
" ’ δι “- κ᾿ , ν ΛΑ, «᾿ς 

χαὶ τὴν πύελον χατάχλυζε χαὶ ϑέρμαιν υδωρ, 
στόρνυ τ᾽ ἐμοὶ χαὶ τῇδε χουρίδιον λέχος. 

840 χαὶ ταῦτα δράσας ἧχε δεῦρ᾽ αὐϑις πάλιν" 
Ρ] λ .) 2 νυ δ, ’ - Ὶ “ ΄ 

ἐγὼ δ᾽ ἀποδώσω τήνδε τῇ βουλῇ τέως. 
ΟἸΚΕΤΗΣ 

΄ 3 5» ᾿ ΄ 

σπόϑεν δ᾽ ἔλαβες ταύτας; 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
ς ,ς 2 2 - 
οποϑεν; ἕχ τοὐρανοῦ. 

ΟΙΚΕΤΗΣ 
2 ᾽Ὰ ᾿ - - 

οὐχ ἂν ἔτι δοίην τῶν ϑεῶν τριώβολον, 
ἘΣ ς, ς » , 

εἰ πορνοβοσχοῦσ ὡσττερ ἡμεῖς οἱ βροτοί. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

- γ 25" 2 -η “- 2 } ’ , 

800 οὐχ ἄλλα χαχεῖ ξωσιν ἄπο τούτων τινὲς. 

ΟἸΚΈΤΗΣ 
5 , ΕΝ - 

ἀγε νυν ἴωμεν. εἶπέ μοι δῶ καταφαγεῖν 
ταύτῃ τι; 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
ΑΝ γ .) Ὶ , - 

μηδέν" οὐ γὰρ ἐϑελήσει φαγεῖν 
 Ν Ἐὰν. » -"-- ᾽ { Φ Φ'᾽ 4 

οὐτ᾽ ἄρτον οὔτε μᾶζαν, εἰωϑυῖ᾽ ἀεὶ 
Β Ἐν ΄ “- 2 ,ὔ ῃ ἊΝ παρα τοῖς ϑεοῖσιν ἀμβροσίαν λείχειν ἄνω. 

ΟἸΚΈΤΗΣ 
- . ἴὰὼ ᾿. ΣΝ »͵ - 2 ω“5Ν ᾿΄ 

8ῦῦ ἰείχειν ἀρ αὑτῇ χάανϑάδε σχευαστέον. 
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ΧΟΡῸΣ 
2 - 5 ὑχχῖς 

εὐδαιμονιχῶς γ᾽ ὁ πρεσ- 
΄ “ » 55 - 

βύτης, ὁσα γ ὠδ᾽ ἰδεῖν, 
τὰ γῦν τάδε πράττει. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
, ΠΕ ΜῈ) Ἂ , 5 ἡ - κ ΒῚ 

τί δῆτ᾽ ἐπειδὰν νυμφίον μ' ὁρᾶτε λαμπρὸν ὀντα; 
Ὑν ΧΟΡῸΣ 

ζηλωτὸς ἔσει γέρων 800 

αὖϑις νέος ὧν πάλιν, 

μύρῳ χατάλειπτος. 
ΤΡΥΓΆΙΟΣ 

τ , - «“ ᾿ - , , 

οἶμαι. τί δῆϑ᾽ ὅταν ξυνὼν τῶν τιτϑίων ἔχωμαι; 

ΧΟΡΟΣ 
2 τ - ΄σ , ἡ 

εὐδαιμονέστερος φανεῖ τῶν Καρχίνου στροβίλων. 
ΤΡΥΓΆΑΙΟΣ 

23 ᾿ τ Εν τῇ 

οὔχουν διχαίως; ὅστις εἰς 860 
2 , 9 . 

οχημα χανϑάρου πιβὰς 
»} δ Ωγ-ὴ ι ΄“ . 

ἔσωσα τοὺς Ελληνας, ὡστ 
- 3 - ἐν τοῖς ἀγροῖς 

«“ -»" 

ἅπαντας ὄντας ἀσφαλῶς 

βινεῖν τε καὶ καϑεύδειν. 
ΟΙΚΕΤΗΣ 

- , ΑΥ . - - ΄ 

σαῖς λέλουται καὶ τὰ τῆς πυγῆς χαλᾶα" 
ὃ πιυλαχοῦς ττιέττεστται, σησαμὶς ξυμιτλάττεται, 

ΑῚ 2.,,4.). ἐς τ" π -“ , Χ - 

χαὶ τἄλλ ἁπαξάπαντα᾽ τοῦ ττέους δὲ δεῖ. 4570 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
2 - ΄ ν ; 

ἴἔϑι νυν ἀποδῶμεν τήνδε τὴν Θεωρίαν 

ουΞᾺ 

2 , - - 

ἀνύσαντε τῇ βουλῇ τι. 
ΟἸΚΈΤΗΣ 

ταυτηνί; τί φής; 
«“ , 2 ᾽, « ς - αὕτη Θεωρία ᾿στίν, ἣν ἡμεῖς ποτε 

, “ΕΣ ς ΄ 

ἐπαίομεν Βραυρωνάδ᾽ ὑττοττεπωχότες; 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

γι τῷ , ὴ 

σάφ᾽ ἴσϑι, κἀλήφϑη γε μόλις. 8 
ΟἸΚΈΤΗΣ 

Ξιὶ σι 

ὦ δέσποτα 
“ ,9Ὁ 

ὅσην ἔχει τὴν πρωχτοπιεντετηρίδα. 
ΤΡΥΓΆΙΟΣ 

τ , 3 ΟΝ - ’ , 
εἶεν, τίς ἐσϑ' ὑμῶν δίχαιος, τίς ποτε; 

800 --- 807 ΞΞ5 910 ---921 
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τίς διαφυλάξει τήνδε τῇ βουλῇ λαβών; 
οὗτος τί περιγράφεις; 

ΟἸΚΈΤΗΣ 
τὸ δεῖν εἰς ἴσϑμια 

σχηνὴν ἐμαυτοῦ τῷ πέει χαταλαμβάνω. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

οὔσττω λέγεϑ'᾽ ὑμεῖς τίς ὃ φυλάξων. δεῦρο σύ" 
χαταϑήσομαι γὰρ αὐτὸς ἐς μέσους ἄγων. 

ΟἸΚΕΤΗΣ 
ἐχεινοσὶ νεύει. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

τίς; 
ΟἸΚΈΤΗΣ 
“ 2 , 

οστις; “ΠΙριφράδης, 
ΡΩ ὅτις 2 - 

ἄγειν παρ᾽ αὑτὸν ἀντιβολῶν. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

Κ᾽ 
ἀλλ ὦ μέλε 

᾿ Ν 2 - " ΡῚ ,ὔ 

τὸν ζωιιὸν αὐτῆς προσπεσὼν ἐχλάψεται. 
ἄγε δὴ σὺ κατάϑου πρῶτα τὴν σχευὴν χαμαί. 

΄, ᾿ ὦ τ ᾿ , 

βουλή, πρυτάνεις, ὁρᾶτε τὴν Θεωρίαν. 
, 5 το να ΩΣ ΄ , σχέψασϑ᾽ σ᾽ ὑμῖν ἀγαϑὰ παραδώσω φέρων, 

Ρ , ἔα»: . , 

ὥστ᾽ εὐθέως ἄραντας ὑμᾶς τὼ σχέλη 
΄ ᾿ - 3 ᾿ 

ταύτης μετέωρα χαταγαγεῖν ἀνάρρυσιν. 
ν - 2 , ς "πν ς ΄ 

τουτὶ δ᾽ ὁρᾶτ᾽ ὀπτάνιον ἡμῖν ὡς καλόν. 
ΟἸΚΈΤΗΣ 

διὰ ταῦτα χαὶ κεχάπνιχ᾽ ἄρ᾽" ἐνταυϑὶ γὰρ οὖν 
- - - 5 

πρὸ τοῦ πολέμου τὰ λάσανα τῇ βουλῇ τιοτ᾽ ἦν. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

2} -ΕῚ - ᾿ 2 2 ΩΝ 2: 2 - ἔπειτ᾽ ἀγῶνά γ᾽ εὐθὺς ἐξέσται στοιεῖν 
[4 , ’ 

ταύτην ἔχουσιν αὔριον χαλὸν πάνυ, 
ἐπὶ γῆς παλαίειν, τετραποδη δὸν ἑστάναι, 

᾿ , ἸΣ ΄ - Ὰ: ΄ 

σελαγίαν καταβάλλειν, ὃς γόνατα, χῦβδ᾽ ἑστάναι, 

χαὶ “ταγχράτιόν γ᾽ ὑπαλειψαμένοις νεανιχῶς 
, ΄ ς - ᾿ -" , σαΐειν ὀρύττειν σπτὺξ ὁμοῦ καὶ τῷ πέει" 

, Ν . “9 ς ’ὔ 3» 

τρίτῃ δὲ μετὰ ταῦϑ' ἱπποδρομίαν ἀξετε, 
ἵνα δὴ χέλης χέλητα τταραχελητιεῖ, 
«“ ἈΝ ΒΕ νι] , ᾿] , ἅρματα δ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἀνατετραμμένα 
φυσῶντα χαὶ πνέοντα πιροσχιγήσεται" 
[4 ἘΝ , ᾿ 2 , ἕτεροι δὲ χείσονταί γ᾽ ἀπτεινωλημένοι 
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περὶ ταῖσι χαιμιπαῖς ἡνίοχοι πεπτωχότες. 
ἀλλ ὦ πρυτάνεις δέχεσϑε τὴν Θεωρίαν. 
“σ᾽ ὡς προϑύμως ὃ πρύτανις παρεδέξατο. 

ἀλλ᾽ οὐχ ἂν εἴ τι προῖχα προσαγαγεῖν σ᾽ ἔδει, 
ἄλλ ηὗρον ἄν σ᾽ ὑπέχοντα τὴν ἐχεχειρίαν. 

ΧΟΡῸΣ 
ἢ χρηστὸς ἀνὴρ πτολί- 
ταις ἐστὶν ἅπασιν ὅσ- 
τις γ᾽ ἐστὶ τοιοῦτος. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
ὅταν τρυγᾶτ᾽, εἴσεσϑε πολλῷ μᾶλλον οἷός εἰμι. 

ΧΟΡΟΣ 
κ - ΄ ΒΡ :. 

χαὶ νῦν σύ γε δῆλος εἰ 
“ 3 

σωτὴρ γὰρ ἅπασιν ἂν- 
ϑρώποις γεγένησαι. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
, ΡῚ ν Ψ , 2) ,ὔ ΄ 

φήσεις γ᾽ ἐπειδὰν ξχπίης οἴνου νέου λεπταστήν. 

ΧΟΡΟΣ 
" ’ “ - νος Τὴ , τ ΄, {« » 

χαὶ πλὴν γε τῶν ϑεῶν ἀεί σ᾽ ἡγησόμεσϑα πρῶτον. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

-» κ ὍΣΟΣ »ς 

χολλῶν γὰρ υμῖν ἄξιος 
Ἐν Ξ Ὁ ν ὙΓΑ 
Τρυγαῖος ἀαϑμονευς ἔγω, 

- 3. 2 ἢ ἢ 

δεινῶν ἀπαλλάξας πόνων 

τὸν δημότην 
χαὶ τὸν γεωργιχὸν λεών, 
ων» , ἘΚ Ις 

γηέρβολον τὲ παύσας. 

ΟἸΚΈΤΗΣ 
." ι , ἌΝ Ὁ ᾿ ν , 
ἄγε δὴ τί νῷν ἐντευϑενὶ ποιητέον; 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
᾽, 9 γῦ[η ἡ ὌΝ ΄ “ ςς- , 

τί δ᾽ ἀλλο γ᾽ ἢ ταύτην χύτραις ἱδρυτέον; 

ΧΟΡΟΣ 
, ΄“ ΄, {γ-: ,»" 

χύτραισιν, ὥσττερ μεμφόμενον Ἑρμίδιον; 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

τί δαὶ δοχεῖ; βούλεσϑε λαρινῷ βοΐ; 

ΧΟΡῸΣ 
βοΐ; μηδαμῶς, ἵνα μὴ βοηϑεῖν τοι δέῃ. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
2 9 ει , Χ ,η 

ἀλλ᾽ υἱ παχείᾳ καὶ μεγαλῃ; 
͵Ἕ 

9290 

ῷωι 
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ΧΟΡΟΣ 
Ἁ , 

ΡΠ νος 
ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ : 

τιῆ: 
ΧΟΡΟΣ 

[4 Ἁ , , ς 

ἵνα μὴ γένηται Θεογένους υηνία. 
ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 

τῷ δαὶ δοχεῖ σοι δῆτα τῶν λοιπῶν; 
ΧΟΡΟΣ 

2.» 

0έ- 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

ΧΟΡΟΣ 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
2 Χ μὰ τὴν 3.5» 3 } 
ἀλλὰ τοῦτό γ᾽ ἔστ᾽ τωγιχον 

τ -. 2 

τὸ ῥῆμ. 
ΧΟΡῸΣ 

2 , , ΨΥ 2 2 ,ὔ ἐπίτηδές γ᾽, ἵν᾿ ὁταν ἕν τηχχλησίᾳ 
ὡς χρὴ πολεμεῖν λέγῃ τις, οἵ χαϑήμενοι 

᾿ - ΄ , 3 - ἷ 

ὑπὸ τοῦ δέους λέγωσ᾽ ἰωνικῶς ὀέ, 

᾿ ΤΡΥΓΔΙΟΣ 
εὖ τοι λέγεις. 

ΧΟΡῸΣ 
᾿ 2} ὺ.5 » 

χαὶ τἄλλα γ᾽ ὠσιν ἥπιοι. 
ΣΤ ΕΣ ἀρ Ὁ ω᾽ 9 , 2 ᾿ ν ΄ 
ὥστ᾽ ἐσόμεϑ' ἀλλήλοισιν ἀμνοὶ τοὺς τρόπους 

χαὶ τοῖσι συμμάχοισι πρᾳότεροι πολύ. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

ΡῚΣ Ρ 9 ξς ΄ εὐ ’ὔ γεν 

ἴϑι νυν ἄγ᾽ ὡς τάχιστα τὸ πρόβατον λαβών 
2 ν ᾿" - ν »“» 4 ΄ 

ἐγὼ δὲ ποριῶ βωμὸν ἕῳ ὅτου ϑυσομεν. 
ΧΟΡΟΣ 

Ψ , ἘΠ ἊΝ , ΄ - 

ὡς στάνϑ'᾽ ὅσ᾽ ἂν ϑεὸς ϑέλῃ χὴ τύχη κατορϑοῖ, 
χωρεῖ χατὰ νοῦν, ἕτερον δ᾽ ἑτέρῳ 
τούτων χατὰ χαιρὸν ἀπαντᾷ. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
ς - - ΄ , » » ’ ’ ὡς ταῦτα δῆλά γ᾽ ἔσϑ᾽" ὃ γὰρ βωμὸς ϑύρασι χαὶ δή. 

ΧΟΡῸΣ 
ἐπείγετέ νυν ἐν ὅσῳ 
σοβαρὰ ϑεόϑεν κατέχει 
πολέμου μετάτροπτος αὔρα. 

999 ---ϑοῦ ΞξΞ 102 -- 108 
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νῦν γὰρ δαίμων φανερῶς 
ἐς ἀγαϑὰ μεταβιβάζει. 

ΤΡΥΓΆΙΟΣ 
τὸ χανοῦν πτάρεστ᾽ ὀλὰς ἔχον χαὶ στέμμα χαὶ μάχαιραν, 
χαὶ πῦρ γε τουτί, κοὐδὲν ἴσχει τελὴν τὸ πιρόβατον ἡμᾶς. 

ΧΟΡΟΣ 
οὔχουν ἁμιλλήσεσϑον; ὡς 900 
ἢν Χαῖρις ὑμᾶς ἴδῃ, 

πρόσεισιν αὐλήσων ἄχλη- 
τος, χᾷτα τοῦτ᾽ εὖ οἷδ᾽ ὅτι 
φυσῶντι χαὶ πονουμένῳ 

προσδώσετε δήπου. 90ῦ 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

ἄγε δὴ τὸ κανοῦν λαβὼν σὺ χαὶ τὴν χέρνιβα 
σερέιϑι τὸν βωμὸν ταχέως ἐπιδέξια. 

ΟἸΚΕΤΗΣ 
ἰδού" λέγοις ἂν ἄλλο" περιελήλυϑα. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
φέρε δὴ τὸ δαλίον τόδ᾽ ἐμβάψω λαβών, 
χαὐτός γε χερνίπτου τταραδοὺς ταύτην ἐμοί. 900 
σείου σὺ ταχέως" σὺ δὲ πρότεινε τῶν ὀλῶν᾽" 
χαὶ τοῖς ϑεαταῖς ῥῖἴτστε τῶν χριϑῶν. 

ΟἸΚΈΤΗΣ 
γ , 

ἰδού. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

»" γ 

ἔδωχας ἤδη; 
ΟἸΚΕΤΗΣ 

νι. Ἁ ε - [42 

γὴ τὸν ρμὴν ὡστξ γε 
΄ ΄“’ , -» , 

τούτων ὁσοιττέρ εἰσι τῶν ϑεωμένων 
2 2 2 Ἂ «“ 7 ωδλ »᾿ 

οὐχ ἔστιν οὐδεὶς ὅστις οὐ χριϑὴν ἔχει. 900 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

3 ς ΣΦ ὦ 2. ν᾽ 

οὐχ αἱ γυναῖχές γ᾽ ἔλαβον. 
ΟἸΚΕΤῊΣ 

2 2 3} ς , 

αλλ εἰς ἑσπέραν 
Γ 2 - «“ 

δώσουσιν αὐτοῖς ἄνδρες. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

ἀλλ εὐχώμεϑα. 
᾽ - - 2 2 Ὁ Ν 2 Π , τίς τῆδε; στοῦ ποτ᾽ εἰσὶ πολλοὶ χαγαϑοί; 

ΟἸΚΈΤΗΣ 
’ » , 2 ᾽, 

τοισδὶ φέρε δῶ" πολλοὶ γάρ εἰσι χκἀγαϑοί. 
Αγὶϑιορ]ιαηῖς υοἱ. 1. ἼΤι 



ῳφ 4. οι 

980 

990 

990 

ΔΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ ᾿ 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ , 

τούτους ἀγαϑοὺς ἐνόμισας: 
ΟἸΚΕΒῊΣ. ὁ δοὺ΄Σ) 

οὐ γάρ, οἵτινες 
ἡμῶν χαταχεόντων ὕδωρ τοσουτονὶ 
2 2 ᾿ »ω) ς δὰ Τ᾿ ΜῊ , 

ἐς ταῦτο τουϑ ἑστασ ἰοόντὲς χωρίον: 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
- ς ,Α 3) 2 ΄ 2 

ἀλλ ὡς τάχιστ᾽ εὐχώμεϑ'. 
χΟθΩΣ ὦ ἐν 

εὐχώμεσϑα δή. 
ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 

ὦ σεμνοτάτη βασίλεια ϑεὰ 
, 2 ’, 

πότνι᾽ Εἰρήνη, 
δέσποινα χορῶν, δέσποινα γάμων, 
δέξαι ϑυσίαν τὴν ἡμετέραν. 

᾿ ΧΟΡΟΣ 
δέξαι δῆτ᾽ ὦ πολυτιμήτη 

" ΄, " Ἁ ΄, 2 ὦ ς 

γὴ Ζια, χαὶ μὴ πόοίξι γ ἀπίξρ αἱ 

μοιχευόμεναι δρῶσι γυναῖχες. 

χαὶ γὰρ ἐχεῖναι πταραχλίνασαι 
- 3 , ΄ 

τῆς αὐλείας παραχύπτουσιν, 
, , " - 2 - 

χἂν τις προσέχῃ τὸν νοῦν αὐταῖς 
2 - 

ἀναχωροῦσιν, 
ΦΠΥΟΝ, ΦΑ͂Ν, 2 ᾿ χατ᾽ ἢν ἀπίῃ παραχύπτουσιν. 

΄ .) ᾿ » οί τπ - 

τούτων σὺ ποίει μηδὲν ξϑ᾽ ἡμᾶς. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

εἰ ,.29.. 374) 23 ’ «“ ; 

μὰ “4 ἀλλ ἀπόφηνον ὁλὴν σαυτὴν 
γεγναιοπρετῶς τοῖσιν ἐρασταῖς 

 ἌἜΞΕΣ [4 ΄ Ω 2! ἡμῖν, οἵ σου τρυχόμεϑ' ἤδη 
τρία καὶ δέχ᾽ ἔτη, 
λῦσον δὲ μάχας χαὶ χορχορυγᾶς. 
ἵνα “Τυσιμάχην σὲ καλῶμεν. 
παῦσον δ᾽ ἡμῶν τὰς ὑπονοίας 
τὰς σπτεριχόμψους, 

Ε] 2 αἷς στωμυλλόμεϑ᾽ εἰς ἀλλήλους" 
- 9 6 - 

μῖξον δ᾽ ἡμᾶς τοὺς Ἕλληνας 
΄ »»"» 3 - 

πάλιν ἐξ ἀρχῆς 

φιλίας χυλῷ χαὶ συγγνώμῃ 
τινὶ πτρᾳοτέρςι χέρασον τὸν νοῦν" 
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Α Ἀ 2 ν ς - Ξ᾿ - 

χαὶ τὴν ἄγοραν ἡμῖν ἀγαϑῶν 
2 - ΒῚ ΄ , 

ἐμπλησϑῆναι, κ Μεγάρων σχορόδων, 1000 
σιχύων πρῴων, μήλων, δοιῶν, 

δούλοισι χλανισχιδίων μιχρῶνγ᾽" 

χάχ Βοιωτῶν γε φέροντας ἰδεῖν 
χῆνας νήττας φάττας τροχίλους" 

χαὶ χωπᾷάδων ἐλϑεῖν σπυρίδας, 100 
᾿ Χ δ, ς - «ς ΄ 

χαὶ περὶ ταυτας ἡμᾶς αἀϑροους 
2 - Ωῶ’ “- 

οινωνοῦντας τυρβάξεσϑαι 

Μορύχῳ Τελέᾳ Τλαυχέτῃ, ἄλλοις 

τένϑαις πολλοῖς" χάτα Μελάνϑιον 
Φ «“ . ΄, 

ἤχειν ὕστερον ἐς τὴν ἀγοράν, 1010 
οἷ " - { Ἁ .) 23 ΄- 

τὰς δὲ πεπρᾶσϑαι, τὸν δ᾽ ὀτοτύζειν, 

εἶτα μονῳδεῖν ἐχ Μηδείας, 
΄ ΄ 2 ᾿ 

ὀλόμαν ὀλόμαν, ἀποχηρωϑεὶς 
τᾶς ἐν τεύτλοισι λοχευομένας" 

᾿" 2 ΄ ΄, 

τοὺς δ᾽ ἀνθρώπους ἐπιχαίρειν. 1015 
πον δ ΤΣ ᾽ , - , 

ταῦτ᾽ ὦ :τολυτέμητ᾽ εὐχομένοις ἡμῖν δίδου. 
ΟἸΚΕΤΗΣ 

Η κ ΄ Ξ . - 
λαβὲ τὴν μάχαιραν" εἶϑ' ὕπως μαγειριχῶς 
σφάξεις τὸν οἶν. 

ΤΡΥΓΆΙΟΣ 
234 ΄ 

ἀλλ᾽ οὐ ϑέμις. 
ΟἸΚΕΤΗΣ 

" ὔ ᾿, 

τιὴ τί δή; 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

2 [4ὲ ΄ - 

οὐχ ἥδεται δήπουϑεν Εἰρήνη σφαγαῖς, 
- ΄ 492 ΄ 

οὐδ᾽ αἱματοῦται βωμός. ἀλλ᾽ εἴσω φέρων 1090 
ϑύσας τὰ μηρί᾽ ἐξελὼν δεῦρ᾽ ἔχφερε, 
χοὔτω τὸ πρόβατον τῷ χορηγῷ σώζεται. 

ΧΟΡῸΣ 
σέ τοι ϑύρασι χρὴ . . -. μένοντα τοίνυν 
σχίζας δευρὶ τιϑέναι ταχέως 

τά τὲ πρόσφορα ττάντ᾽ ἐπὶ τούτοις. 1090 
ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 

οὔχουν δοχῶ σοι μαντιχῶς τὸ φρύγανον τίϑεσϑαι; 
ΧΟΡΟΣ 

σῶς δ᾽ οὐχί; τί γάρ σε πέφευγ᾽ 
ὅσα χρὴ σοφὸν ἄνδρα; τί δ᾽ οὐ 

ΠΣ 
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1080 

109 

1040 

1040 

1050 

σὺ φρονεῖς ὁπόσα χρεὼν τὸν 
σοφῇ - . δόχιμον 
φρενὶ πορίμῳ τὲ τόλμῃ; 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
ἡ σχίζα γοῦν ἐνημμένη τὸν Στιλβίδην πιέζει, 

" ΄ . 2 , 

χαὶ τὴν τράπεζαν οἴσομαι, καὶ τταιδὸς οὐ δεήσει. 
ΧΟΡῸΣ 

, ΟΣ δ 2 , 

τίς οὖν ἂν οὐχ ἑπαινέσει-- 
Ρ - σ΄“ 

εν ὄνδρα τοιοῦτον, οσ- 
»4 432. 3 ᾿) 2 

τις στόλλ ἀνατλὰς ἔσω- 

σε τὴν ἱερὰν πτόλιν; 
, ν ν ’ 2 

ὥστ᾽ οὐχὶ μὴ παύσει ποτ΄ ὧν 
ζηλωτὸς ἅπασιν. 

ΟἸΙΚΕΤΗΣ 
," , , ᾿ ᾿ , 

ταυτὶ δέδραται. τίϑεσο τὼ μηρὼ λαβών. 
οι ΤῸΝ ΞΡ ΕΝ, ΄ 2 3; Ἄς ΄ 
ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ σπλάγχν᾽ εἶμι χαὶ ϑυλήματα. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
2 ᾿ ΄ ΕΜ Ὁ 70 ΕῚ - 
ἑμοὶ μελήσει ταῦταά γ᾽ ἀλλ ἤχειν ἐχρῆν. 

ΟἸΙΚΕΤΗΣ 
τὺ Ἁ ’ - 2 «ὡ - 

ἰδοὺ πάρειμι. μῶν ἐπισχεῖν σοι δοχῶ; 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

ὄπτα χαλῶς νυν αὐτά" καὶ γὰρ οὑτοσὶ 
σιροσέρχεται δάφνῃ τις ἐστεφανωμένος. 

͵ , 3 ’, 

τίς ἄρα ποτ᾽ ἐστίν; 
ΟΙΚΕΤΗΣ 
ς 3 ᾿ , 

ὡς ἀλαζὼν φαίνεται" 
μάντις τίς ἐστιν. 

ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 
9 ν δ΄. 9 2 ς ΄, 

οὐ μὰ “ ἃλλ Ἱεροχλέης 
ΟΥ̓, 2 9 Ἢ ΄ ς»3 - 

οὑτός γέ πού σϑ' ὁ χρησμολόγος οὐξ Ὡρεοῦ. 
ΟἸΚΈΤΗΣ 

͵ ΠΩΣ “δ τί ποτ ἄρα λέξει; 
ΤΡΥΤΑΙΟΣ 
“ἡ. 2 ΄ δω 

δῆλός ἐσϑ᾽ οὑτός γ᾽ ὅτι 
ἐναντιώσεταί τι ταῖς διαλλαγαῖς. 

ΟἸΚΕΤΗΣ 
ΡῚ 2 ν ν " εἶ , 

οὐχ ἄλλα χατὰ τὴν χνῖσαν εἰσελήλυϑεν. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

μή νυν ὁρᾶν δοχῶμεν αὐτόν. 
ΟἸΙΚΕΤΗΣ 

εὖ λέγεις. 
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ΤΕΡΟΚΛῊΣ 
, , Β] ί- κι ᾿ - - 

τίς ἣ ϑυσία ποϑ'᾽ αὑτηὶ χαὶ τῷ ϑεῶν; 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

27 ν - 2 ΕΣ Ν -" 2 ͵ 

ὄπτα σὺ σιγῇ χἄπαγ᾽ ἀπὸ τῆς ὀσφύος. 
ΤΕΡΟΚΛΗΣ 

«“ ΄, ᾿ ) , 7 

ὅτῳ δὲ ϑύετ᾽ οὐ φράσεϑ᾽; 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

ς , - ἡ χέρχος ποιεῖ 
χαλῶς; 

ΟἸΙΚΕΤΗΣ 
-" -» 53; ΄ 7 ΄ , 

καλῶς δῆτ᾽ ὦ πότνι᾽ Εἰρήνη φίλη. 
ἹΕΡΟΚΛΗΣ 

1). 2 ΄ “ ᾿: 2 ’ 

ἂγε νυν ἀπάρχου χᾷάτα δὸς τἀπάργματα. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

3 - 27 » 

ὀπτᾶν ἄμεινον ττρῶτον. 
ΙΕΡΟΚΛῊΣ 

Ξ᾿ ᾿ ᾿ 

ἀλλὰ ταυταγὶ 
2 Ρ] 2 ΄ 

δὴ στὶν ὀπτά. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

᾿ , “ »; 

σολλὰ πράττεις, ὅστις εἰ. 

χατάτεμνξ. ποῦ τράπεζα; τὴν σπονδὴν φέρε. 
ΙΒΡΟΚΛΗΣ 

ς “- , 

ἢ γλῶττα χωρὶς τέμνεται. 
ἸΡΥΓΑΙΟΣ 

΄ 

μεμνὴμεϑα. 
3ὴ.52 ᾿ 2. ἐν - 

ἀλλ᾽ οἰσϑ' ὃ δρᾶσον; 
ΙΕΡΟΚΛΗΣ 
ΒΡ} , 

ἣν φράσῃς. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

Ἁ , μὴ διαλέγου 
- , δ νει ν ς ν , 

νῷν μηδέν" Εἰρήνη γὰρ ἱερὰ ϑύομεν. 
ς ΙΕΡΟΚΛΗΣ 
2 Ι ( Ν Χ μΜ ὦ μέλεοι ϑνητοὶ χαὶ νήπιοι, 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ. ᾿ 
ἐς χεραλὴν σοί. 

ΤΒΡΟΚΛΗΣ 
« 2 , -" ΄ 2 2», 

οἵτινες ἀφραδίησι ϑεῶν νόον οὐκ ἀίοντες 
ϑύήχαο π' σ᾽ ἄνδοεο Ὑ γοῖσι πιϑύ)γ τ συνϑῆχκας πιδπποίησϑ' ἀνδρες χαροττοῖσι τιϑήχοις, 

Γ ΤΡΥΓΆΙΟΣ 
αἰϑοῖ βοῖ. 

ΤΒΡΟΚΛΗΣ 
τί γελᾷς; 

ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 
«“ - ἢ 

ησϑὴν χαροποῖσι σπιιϑῆήχοις. 

01 

τοὺ 

1000 

1Οὐδ 
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ΙΕΡΟΚΛΗΣ 
΄ , 3 “- ΄ 

χαὶ κχέπφοι τρήρωνες ἀλωπεχιδεῦσι πέπεισϑε, 

ὧν δόλιαι ψυυχαί, δόλιαι φρένες. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

2, ἘΊ 
εἴϑε σου εἰναι 

, ἘΣ ν ς » ς ΄ 
ὥφελεν ὠλαζὼν οὑτωσὶ ϑερμὸς ὃ πλεύμων. 

ΤΕΡΟΚΛῊΣ 
Ψ Ἂ Ν ΄ Ἁ δι 28 , ᾿ 

1070 εἶ γὰρ μὴ νύμφαι γε ϑεαὶ Βάκιν ξξαττάτασχον, 
δὲ 8 χ: 9 , ὁ’ ΕΥ̓ , 8 γι ΑΨ 

μηδὲ Βάκις ϑνητούς, μηδ᾽ αὖ νύμφαι Βάχιν αὐτόν, 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

ἐξώλης ἀπόλοι᾽, εἰ μὴ παύσαιο βαχίζων. 
ΙΒΡΟΚΛῊΣ 

2 ΄ 53: ἼΒΕ τ , 5 ῃ" - 
οὕπω ϑέσφατον ἢν Εἰρήνης δέσμ᾽ ἀναλῦσαι, 
ἀλλὰ τόδε πρότερον 

ΤΡΥΓΆΙΟΣ 
τοῖσδ᾽ ἁλσί γε παστέα ταυτί. 
ΓΒΡΟΚΛΗΣ 

τοῖτό οὐ γάρ πω τοῦτ᾽ ἐστὶ φίλον μαχάρεσσι ϑεοῖσιν, 
φυλόπιδος λῆξαι, πρίν χεν λύχος οἷν ὑμεναιοῖ. 

ΤΡΥΤΒΑΙΟΣ 
κ - 5 , ΟΝ 53 ᾿Ξ, 

χαὶ πῶς ὦ χατάρατε λύχος στοτ᾽ ἂν οἷν ὑμεναιοῖ; 
ΙΕΡΟΚΛΗΣ 

ς ς , ’, ΄, Ν τα 

ὡς ἢ σφονδύλη φεύγουσα πονηρότατον βδεῖ, 
χὴ κώδων ἀχαλανϑὶς ἐπειγομένη τυφλὰ τίχτει, 

ἢ γ. Ἢ ΛΑ, ν ᾿ ᾿ " Ὃς “ τουτάχις οὕπω χρῆν τὴν εἰρήνην ττεποιῆσϑαι. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

Ι 2 ᾿ , - ἘΝ πὰ ΟἿ ΄ - 
1080 ἀλλὰ τέ χρὴν ἡμᾶς; οὐ παύσασϑαι πολεμοῦντας, 

Ρ} ’ ΄, ’ -“ 

1) διαχαυνιάσαι ττότεροι χλαυσούμεϑα μεῖζον, 
2 λ ᾿΄ » - ΟΣ , 

ἐξὸν σπεισαμένοις χοινῇ τῆς Ἑλλάδος ἄρχειν; 

ΤΕΡΟΚΛΗΣ 
»᾿ ’ » ᾿΄ ο] "» ᾿"- 

οὐπτοτὲ ποιήσεις τὸν χαρχίνον ὀρϑὰ βαδίζειν. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
οὔστοτε δειπνήσεις ἔτι τοῦ λοιποῦ ᾽ν πιρυτανείῳ, 

1085 οὐδ᾽ ἐπὶ τῷ πραχϑέντι ποιήσεις ὕστερον οὐδέν. 
ΤΠΡΟΚΛΗΣ 

οὐδέποτ᾽ ἂν ϑείης λεῖον τὸν τρηχὺν ἐχῖνον. 
" ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
ἄρα φεναχίζων :τοτ᾽ ᾿Ιϑηναίους ἔτι παύσει; 

ἹΕΡΟΚΛΗΣ 
“ποῖον γὰρ χατὰ χρησμὸν ἐχαύσατε μῆρα ϑεοῖσιν; 
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ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
[4 4 ’ , [φΦ᾿ Β 

ὕγττερ χάλλιστον δήπου πετοίηχεν Ὅμηρος 
ὡς οἱ μὲν νέφος ἐχϑρὸν ἀττωσάμενοι πτολέμοιο 1090 
Εἰρήνην εἵλοντο καὶ ἱδρύσανϑ᾽ ἱερείῳ. 

Β] Ν ν - , , 

αὐτὰρ ἐπεὶ χατὰ μῆρ᾽ ἐχάη χαὶ σττλάγχν᾽ ἐπάσαντο, 
ἔσπενδον δειτάεσσιν᾽ ἐγὼ δ᾽ ὁδὸν ἡγεμόνευον" 

΄ 2 2 ᾿ 3, ’ὔ ΄ Ψ' 

χρησμολόγῳ δ᾽ οὐδεὶς ἐδίδου χώϑωνα φαεινόν. 
ΙΕΡΟΚΛΗΣ 

3} , ΄, ς ΒῚ . » 2 ς τι ᾿Ξ 

οὐ μετέχω τούτων" οὐ γὰρ ταῦτ εἰπε Σίβυλλα. 1090 
ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 

7 , ν᾿ Ξ 

ἀλλ᾿ ὃ σοφός τοι νὴ “0 Ὅμηρος δεξιὸν εἶπεν" 
2 , ΄ , “- ἀφρήτωρ ἀϑέμιστος ἀνέστιός ἐστιν ἐχεῖνος, 
ὃς πολέμου ἔραται ἐπιδημίου ὀχρυόεντος. 

ΙΕΡΟΚΛΗΣ 
, . ΄ , ΄ , Ξ δ Ρ φράζεο δὴ μή τεώς σε δόλῳ φρένας ἐξαπατήσας 

ἰχεῖνος μάρψη. 1100 
ΤΡΥΓΆΑΙΟΣ 

τουτὶ μέντοι σὺ φυλάττου, 
“ς χ ΗΕ ΄ κ ΄ 

ὡς οὗτος φοβερὸς τοῖς σπλάγχνοις ἐστὶν ὃ χρησμός. 

ἔγχει δὴ σπονδὴν χαὶ τῶν στιλάγχνων φέρε δευρί. 
ΤΒΡΟΚΛΗΣ 

2 - - ν - 

ἀλλ᾽ εἰ ταῦτα δοχεῖ, χαγὼ ᾿μαυτῷ βαλανεύσω. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

Ἁ ΄ 

σπονδὴ σπονδή. 
᾽ΠἸΕΒΡΟΚΛῊΣ 

ΒΡ ν 2 Χ Ν ΄ - 2» ἐς: ἐν 

ἔγχει δὴ κἀμοὶ χαὶ σττλάγχνων μοῖραν ὄρεξον. 1100 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

ΓΡῚ ᾿ , “ 5 

ἀλλ᾽ οὕττω τοῦτ᾽ ἐστὶ φίλον μαχάρεσσι ϑεοῖσιν 
Ὶ ΄ ΄ , ς - 9 2 - 

ἀλλὰ τόδε πρότερον, σττένδειν ἡμᾶς, σὲ δ᾽ ἀτιελϑεῖν. 
53. ΄ ΄ " , ΓΕ ΤῊΣ 
ὠ πότνι᾽ Εἰρήνη παράμεινον τὸν βίον ἡ μεῖν. 

ΙΒΡΟΚΛΗΣ 
σιρόσφερε τὴν γλῶτταν. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
. ἊΝ ν -" 3 7 ’, 

σὺ δὲ τὴν σαυτοῦ γ᾽ ἀτιένεγχον. 
ἹΒΡΟΚΛΗΣ 

σπονδή. 1110 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

χαὶ ταυτὶ μετὰ τῆς σπονδῆς λαβὲ ϑᾶττον. 
ΙΒΡΟΚΛΗΣ 

2 ΟΥ̓ ΝΟ , 

οὐδεὶς προσδώσει μοι στιλάγχνων; 
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ΤΡΥΤΑΙΟΣ 
᾿] » 3 

οὐ γὰρ οἷόν τὲ 
ἡμῖν προσδιδόναι, πρίν χεν λύχος οἷν ὑμεναιοῖ. 

ἹΕΡΟΚΛῊΣ 
γαὶ πρὸς τῶν γονάτων. 

ΤΡΥΓΆΙΟΣ 
ἄλλως ὦ τῶν ἱχετεύεις" 

οὗ γὰρ ποιήσεις λεῖον τὸν τρηχὺν ἐχῖνον. 
ἀγε δὴ ϑεαταὶ δεῦρο συστιλαγχνεύετε 
μετὰ νῷν. 

ἹΕΡΟΚΛΗΣ 
τί δ᾽ ἐγώ; 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
σὺ τὴν Σίβυλλαν ἔσϑιε. 
ἹΕΡΟΚΛΗΣ 

οὔ τοι μὰ τὴν γῆν ταῦτα χατέδεσϑον μόνω, 
ἀλλ ἁρπάσομαι σφῷν αὐτά" χεῖται δ᾽ ἐν μέσῳ. 

ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 
ὦ παῖε παῖε τὸν Βάχιν. 

ΙΒΡΟΚΛΗΣ 
μαρτύρομαι. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
κἄγωγ᾽’ ὅτι τένϑης εἶ σὺ κἀλαζὼν ἀνήρ. 
πταῖ᾿ αὐτὸν ἐπέχων τῷ ξύλῳ τὸν ἀλαζόνα. 

ΟἸΚΈΤΗΣ 
σὺ μὲν οὐν" ἐγὼ δὲ τουτονὶ τῶν χῳδίων, 
ἁλάμβαν᾽ αὐτὸς ἐξαπατῶν, ἐχβολβιῶ. 
οὐ χαταβαλεῖς τὰ χῴδι᾽ ὦ ϑυηπόλε; 
ἤχουσας; ὃ χόραξ οἷος ἢλϑ'᾽ ἐξ Ἰρρεοῦ. 
οὐχ ἀποπετήσει ϑᾶττον εἰς Ἐλύμνιον; 

ΧΟΡῸΣ 
ἥδομαί γ᾽ ἥδομαι 
χράνους ἀπηλλαγμένος 
τυροῦ τὲ χαὶ χρομμύων. 
οὐ γὰρ φιληδῶ μάχαις, 
ἀλλὰ πρὸς πῦρ διέλ- 
χων μετ᾽ ἀνδρῶν ἑταίρων φίλων, 
ἐχχέας τῶν ξύλων ἅττ᾽ ἂν ἢ 

1127--- 1158 -ῷ 1189 ---1190 
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δανότατα τοῦ ϑέρους 
ἐχητεπρισμένα, 
χἀνϑραχίζων τοὐρεβίνϑου 
τήν τὲ φηγὸν ἐμπυρεύων, 
χἄμα τὴν Θρᾷτταν χυνῶν 
τῆς γυναιχὸς λουμένης. 
οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ἥδιον ἢ τυχεῖν μὲν ἤδη ᾿σπαρμένα, 
τὸν ϑεὸν δ᾽ ἐπιψαχάζειν, καί τιν᾽ εἰπεῖν γείτονα, 
εἰπέ μοι τί τηνιχαῦτα δρῶμεν ὦ Κωμαρχίδη; 

ἐμπιεῖν ἔμοιγ᾽ ἀρέσχει τοῦ ϑεοῦ δρῶντος χἁλῶς. 
ἀλλ᾽ ἄφευξ τῶν φἀδημον ὦ γύναι τρεῖς χοίνιχας, 
τῶν τὲ τυυρῶν μῖξον αὐτοῖς, τῶν τε σύχων ἔξελε, 

τόν τε Μανὴν ἣ Σύρα βωστρησάτω ᾽χ τοῦ χωρίου. 

οὐ γὰρ οἷόν τ᾽ ἐστὶ ττάντως οἰναρίζειν τήμερον 
οὐδὲ τυντλάζειν, ἐπειδὴ παρδαχὸν τὸ χωρίον. 

2 ἊΨ “-“ ρἸΕῚ Ἧ Ν , Ἂ δ , Σ κὰξ ἐμοῦ δ᾽ ἐνεγχάτω τις τὴν χίχλην χαὶ τὼ σπίνω 
ὩΣ κι δ ΄ »} . - , ἣν δὲ χαὶ πυός τις ἔνδον καὶ λαγῷα τέτταρα, 
εἴ τι μὴ ᾿ξήνεγχεν αὐτῶν ἡ γαλῆ τῆς ἑσπέρας" 
ἐψόφει γοὺν ἔνδον οὐχ οἶδ᾽ ἅττα χαἀχυδοιδόπα" 
ὧν ἔνεγχ ὦ παῖ τρί᾽ ὙΠ᾿ ἕν δὲ δοῦναι τῷ πατρί" 

μυρρίνας τ᾽ αἴτησον ἐξ ̓ ρχινάδου τῶν χαρπίμων" 
» ΗῚ - - ,ὔ Ψ 

χἄμα τῆς αὑτῆς ὁδοῦ “Χαρινάδην τις βωσάτω, 
ς » 

ὡς ἂν ἐμπίῃ μεϑ' ἡμῶν, 
δὺ ποιοῦντος κὠφελοῦντος 
τοῦ ϑεοῦ τἀρώματα. 
« ὭΣ. ἊΝ 2 , 

ἡνίχ᾽ ἂν δ᾽ ἀχέτας 
γ᾿ ΝΥ οδὴ ΄ 

ἀδῃ τὸν ἡδὺν νόμον, 
- «“ 

διασχοττῶν δομαι 
τὰς λημνίας ἀμπέλους, 
εἰ πεπαίνουσιν ἢ- 
δὴ (τὸ γὰρ φῖτυ σερῷον φύσει), 
τόν τὲ φήληχ᾽ ὁρῶν οἰδάνοντ᾽" 
εἶϑ᾽ ὁπόταν ἡ πέπων, 

ἐσϑίω χἀτιέχω 
2 γᾷ ὉῚ τ , Φ Ν 

χἄμα φήιμἑ, ὡραι φίλαι" καὶ 
τοῦ ϑύμου τρίβων κυκῶμαι:" 

χάτα γίγνομαι παχὺς 
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τηνιχαῦτα τοῦ ϑέρους 

μᾶλλον ἢ ϑεοῖσιν ἐχϑρὸν ταξίαρχον προσβλέπτων 
τρεῖς λόφους ἔχοντα χαὶ φοινιχέδ᾽ ὀξεῖαν πάνυ, 

ἣν ἐχεῖνός φησιν εἶναι βάμμα σαρδιανιχόν" 
, ᾽, ΄ ᾿ , ΙῚ ᾿ 

ἣν δέ που δέῃ μάχεσϑ᾽ ἔχοντα τὴν φοινιχίδα, 
Ἔουτ 3 Ζ ΄ ΄ 

τηνιχαῦτ αὑτὸς βέβαπται βάμμα χυζιχηνιχόν" 
Ξῇ “ - «“ . ΟῚ 

χάτα φεύγει πρῶτος ὥσπερ ξουϑὸς ἱπιταλεχτρυὼν 
ν ᾿ " , 

τοὺς λόφους σείων" ἐγὼ δ᾽ ἕστηχα λινοπτώμενος. 
ἡνίχ᾽ ἂν δ᾽ οἴχοι γένωνται, δρῶσιν οὐκ ἀνασχετά, 
τοὺς μὲν ἐγγράφοντες ἡμῶν τοὺς δ᾽ ἄνω τε καὶ χάτω 

υ ᾿, " Ν ᾿ , ᾽ , Ξ ο ὡ 

ἐξαλείφοντες δὶς ἢ τρίς. αὔριον δ᾽ ἔσϑ᾽ ἡ ᾿ξοδος 
ΟΣ ΑΝ ΡΥ ΡΤ ἊΣ 3:., ΤᾺ ΤῸ ΤΕΣ ΔΈΝ 

τῷ δὲ σιτί οὐχ ξἐώνητ᾽" οὐ γὰρ ἤδειν ἐξιών 
εἶτα προστὰς πρὸς τὸν ἀνδριάντα τὸν Πανδίονος 
4 ΄ - Ἐπ - -" , Ἕ , 

εἶδεν αὑτόν, καπτορῶν ϑεῖ τῷ χαχῷ βλέπων ὀπόν. 

ταῦτα δ᾽ ἡμᾶς τοὺς ἀγροίχους δρῶσι, τοὺς δ᾽ ἐξ ἄστεως 
τὰ κι ἢ » Ἀ ῳΨΟΝ. ς , 
ἧττον, οἱ ϑεοῖσιν οὗτοι χανδράσιν ῥιψάσπιδες. 
μ , , ᾿ μὴν Ἀ ΄ 

ὧν ἔτ᾽ εὐθύνας ἐμοὶ δώσουσιν, ἣν ϑεὸς ϑέλῃ. . 
στολλὰ γὰρ δή μ᾽ ἠδίχησαν, 
ὄντες οἴχοι μὲν λέοντες 
ΒῚ “2 2 23. 7 

ἕν μάχῃ δ᾽ ἀλώπεχες. 
τ ἀν ἢ ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
ἰοὺ ἰού. 
“ ν τς ΟΝ ΕΑ εῚ τὰ ΦΉΓΩΣ 5 . , σον τὸ χρῆμ᾽ ἐπὶ δεῖτονον ἡλϑ' ἐς τοὺς γάμους. 

ὩΣ δ εὶ ΄ Ν ΄""“" , 

ἔχ᾽ ἀποχάϑαιρε τὰς τραπέζας ταυτῃί" 
πάντως γὰρ οὐδὲν ὄφελός ἐστ᾽ αὐτῆς ἔτι. 
ἔπειτ᾽ ἐπιφόρει τοὺς ἀμύλους χαὶ τὰς χίχλας 

χαὶ τῶν λαγῴων πολλὰ χαὶ τοὺς χολλάβους. 
ΔΡΕΠΑΝΟΥΡΓΙῸΣ 

σοῦ τιοῦ Τρυγαῖός ἐστιν; 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

2 “ ΄ 

ἀναβράττω χίχλας. 
ΔΡΕΠΑΧΝΟΥ͂ΡΓΟΣ 

Ε [λ 2 ΤΣ ΒΒ  Ὶ " . ων 
ω φίλτατ᾽ ὦ Τρυγαῖ ὁσ ἡμᾶς τάγαϑαὰ 

δέδραχας εἰρήνην ποιήσας" ὡς πρὸ τοῦ 
-».» ᾿ ν , ’ 

1300 οὐδεὶς ἐπιρίατ᾽ ἂν δρέστανον οὐδὲ χολλύβου, 

γυνὶ δὲ πεντήχοντα δραχμῶν ἐμπτολῶ" 
«.ςφοι Ψ Υ ΄ Ἀ ΄ ἢ ᾽ 

ὁδὶ δὲ τριδράχμους τοὺς χάδους ἐς τοὺς ἀγρούς. 
ΒΨ ΞῚ - ΄ ΄ 

αλλ ὦ Τρυγαῖε τῶν δρεπιάνων τὲ λάμβανε 

4 
Ἵ 



ΕΙΡΗΝΗ 
᾿ - » ὅπ 4. ’ - 5 τ Ἔ Ἁ ’ Ἂ 

χαὶ τῶνδ᾽ ὃ τι βούλει πιροῖχα᾽ χαὶ ταυτὶ δέχου 
2 τ: 2 ΄ 3 ΄ 
ἀφ᾽ ὧν γὰρ ἀπεδόμεσϑα χἀχερδάναμεν 
τὰ δῶρα ταυτί σοι φέροιιεν ἕς τοὺς γάμους. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
ΡΣ , ΞΓῸῚ Ἀ κῶς ΒΥ 

ἔϑι νυν χαταϑέμενοι τταρ᾿ ἐμοὶ ταῦτ᾽ εἴσιτε 
- εἰ , Α (τ΄ 

ἐπεὶ δεῖπνον ὡς τάχιστα" καὶ γὰρ οὑτοσὶ 
«“ ΄ ΄ ΄ 

ὕσολων χάπηλος ἀχϑόμενος τιροσέρχεται. 
ΟΠΛΩΝ ΚΑΠΗΛῸΣ 

πον, τς , ΄ 2 Ὁ “2. Ὁ ν 
οἴμ᾽ ὡς προϑέλυμνόν μ᾽ ὦ Τρυγαῖ ἀπώλεσας. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
᾿ “7 1 ,ο 7 , μΣ 

τί δ᾽ ἔστιν ὦ χαχόδαιμον; οὐ τί που λοφᾷς; 
ΟΠΛΔΩΝ ΚΑΠΗΛΟΣ 

ἀπώλεσάς μου τὴν τέχνην χαὶ τὸν βίον, 
χαὶ τουτουὶ καὶ τοῦ δορυξοῦ ᾿χεινουί. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
,ὔ - " Ὡ,.,,"“" “" , τί δῆτα τουτοινὶ χαταϑῶ σοι τοῖν λόφοιν; 

ὉΠΛΩ͂Ν ΚΑΠΗΛῸΣ 
23. ἡ δ: , ΄, 

αὐτὸς σὺ τί δίδως; 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

“ ΄ ΞΝ 3 ΄ 

ὁ τι δίδωμ᾽; αἰσχύνομαι. 
«“ ὦ Ἀ ΄ π , ’, ΄ 

ὅμως δ᾽ ὅτι τὸ σφήχωμ᾽ ἔχει ττόνον στολύν, 
᾿, "} 2 ΒΡ ο ας ἥ 

δοίην ἂν αὑτοῖν ἰσχάδων τρεῖς χοίνιχας. 
ΟΠΛΩΝ ΚΑΠΗ͂ΛΟΣ 

ἔνεγχε τοίνυν εἰσιὼν τὰς ἰσχάδας" 
μ᾽ ν ἘΠ - ΒΡ. Υ - 

χρεῖττον γὰρ ὠ τᾶν ἐστὶν ἢ μηδὲν λαβεῖν. 
ΤΡΥΓΆΙΟΣ 

2 ΄ ,“.9 ’ 3 ΄ 2 ᾿ - “᾿νἢ 

ἀτεόφερ᾽ ἀπόφερ᾽ ἐς κόραχας ἀπὸ τῆς οἰχίας. 
- 5) ΄, Ἐν, αἰνῇ 

τριχορρυεῖτον, οὐδέν ἐστον τὼ λόφω. 
᾿ ν ᾿ ΕΣ - 

οὐκ ἂν πριαίμην οὐδ᾽ ἂν ἰσχάδος μιᾶς. 
ὉΠΛΩ͂Ν ΚΑΠΗΛΟΣ 

τί δαὶ δεχάμνῳ τῷδε ϑώραχος χύτει 
ἐνημμένῳ κάλλιστα χρήσομαι τάλας; 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
οὗτος μὲν οὐ μή σοι ποιήσει ζημίαν. 
5ὴ. 52 ΟΕ, -» , - ’ ἀλλ᾽ αἶρέ μοι τοῦτόν γε τῆς ἰσωνίας" 
2 - ΄ , 

ἐναττοπατεῖν γάρ ἐστ᾽ ἐπιτήδειος τιάνυ 
ὉΠΛΩΝ ΚΑΠΗ͂ΛΟΣ 

σεαῦσαι ᾿φυβρίζων τοῖς ἐμοῖσι χρήμασιν. 
ρο}) Ξ ᾿ ω ᾿ - ᾿ 

ἵν ἀποκαϑαίρω τὴν τράπεζαν τουτῳί. 
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1290 

1240 

1200 

ἸΡΥΓΑΙΟΣ 
Ν , - ΄ 2 - ὡδὶ παραϑέντι τρεῖς λίϑους. οὐ δεξιῶς; 

ὉΠΛΩ͂Ν ΚΑΠΗ͂ΛΟΣ 
, 32. 3 ΄ ΟΡ ΟΣ , ποίᾳ δ᾽ ἀποψήσει στον ὠμαϑέστατε; 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
τῃδὶ διεὶς τὴν χεῖρα διὰ τῆς ϑαλαμιᾶς 

χαὶ τῇδ᾽. 
ΟΠΛΩΝ ΚΆΠΗΛΟΣ 

ἘΡ: 9 Χ - -- 2 

αμ᾿ ἀμφοῖν δῆτ᾽; 
ΤΡΥΓΆΙΟΣ 

2 Ἁ , 

ἐγωγὲ νὴ Ζία, 
’, 2 - ͵ ᾿ - ΄ 

ἵνα μή γ᾽ ἁλῶ τρύπημα χλέπτων τῆς νεώς. 
ΟΠΛΩΝ ΚΑΠΉΛΟΣ 

» 2 ΄ --- ΄ 

ἔχεειτ᾽ ἐπὶ δεχάμνῳ χεσεῖ καϑήμενος; 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

᾽ Χ ὩΣ ἘΣ; γ . Χ ὟΝ 
ἔγωγε νὴ “1 ὠπίτριπτ᾽. οἴει γὰρ ἂν 

" ἡ 2 ΄, Ὶ - - 

τὸν τορωχτὸν ἀποδόσϑαι με χιλιῶν δραχμῶν; 
ΟΠΛΩΝ ΚΑΠΗΛῸΣ 

΄ " -ὔ Ὁ ΄ 

ἔϑι δὴ ᾿ξένεγχε τἀργύριον. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

ἄλλ ὠγαϑὲ 
ϑλίβει τὸν ὄρρον. ἀπτόφερ᾽, οὐκ ὠνήσομα ίβει τὸν ὄρρον. ἀπόφερ, ήσομαι. 

ΟΠΛΩΝ ΚΑΠΗΛΟΣ 
τί δ᾽ ἀρὰ τῇ σάλπιγγι τῇδε χρήσομαι, 
« ’ - ’ ὩΣ ’ 

ἣν ἐπριάμην δραχμῶν ποϑ' ἑξξήκοντ᾽ ἐγώ; 
ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 

΄ 2 ν ν - 2 , 

μόλυβδον ἐς τουτὶ τὸ κοῖλον ἐγχέας 

ἔπειτ᾽ ἄνωϑεν ῥάβδον ἐνθεὶς ὑπιόμαχρον, 
γενήσεταί σοι τῶν χαταχτῶν χοττάβων. 

ΟΠΛΩΝ ΚΑΠΗΛῸΣ 
οἴμοι καταγελᾷς. 

ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 
2 232 ὦ ’, 

ἀλλ ἕτερον παραινέσω. 
ο " ΄ ΄“ . , 

τὸν μὲν μόλυβδον, ὥσττερ εἴσπτον, ἔγχεον, 
Ι] ΄ " Ψ ᾿ 2 , ἐντευϑενὶ δὲ σπαρτίοις ἠρτημένην 

’ ΄ . ,ὔ ’ 

σλάστιγγα πρόσϑες, καὐτό σοι γενήσεται 
» 3. ) 2 - - ’ ᾿ τὰ σῦχ ἔν ἀγρῷ τοῖς οἰχέταισιν ἱστάναι. 

Ρ ΟἾΛΩΝ ΚΑΠΗ͂ΛΟΣ 
ΕῚ ὑπ Ψίῳ ἐξ “ 9 , 

ὦ δυσχάϑαρτε δαῖμον ὥς μ᾽ ἀπώλεσας, 
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ὁτ᾽ ἀντέδωχ᾽ ἐγὼ ᾿ντὶ τῶνδε μνᾶν ττοτέ 
χαὶ νῦν τί δράσω; τίς γὰρ αὔτ᾽ ὠνήσεται; 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
πώλει βαδίζων αὐτὰ τοῖς Αἰγυπτίοις" 
ἔστιν γὰρ ἐπιτήδεια συρμαίαν μετρεῖν. 

ΟΠΛΩΝ ΚΑΠΗ͂ΛΟΣ 
ΣΡ 3. τ 3 ᾿ ’ “-“π οἴμ᾽ ὦ χρανοποί, ὡς ἀϑλίως πεπράγαμεν. 1950 

ΤΡΥΓΆΙΟΣ 
τὰ " 2 ΄, γ9 

οὗτος μὲν οὐ πέπονϑεν οὐδέν. 
ΟΠΛΩΝ ΚΑΠΗ͂ΛΟΣ 

ἀλλὰ τί 
3 α ΄, ΄“ ΄ 

ἔτ᾽ ἐστὶ τοῖσι χράνεσιν ὃ τι τις χρήσεται; 
ΤΡΥΓΆΙΟΣ 

» ἐλ Α ΄ νὴ - 

ἐὰν τοιαυτασὶ μάϑῃ λαβὰς ποιεῖν, 

ἄμεινον ἢ νῦν αὔτ᾽ ἀποδώσεται πολύ. 
ΟΠΛΟΠΩΛῊΣ 

ἀπίωμεν ὠ δορυξέ. 1260 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

-» 2 Ψ ᾿" 

μηδαμῶς γ᾽, ἐπεὶ 

τούτῳ γ᾽ ἐγὼ τὰ δόρατα ταῦτ᾽ ὠνήσομαι. 
ΟΠΛΟΠΩΛῊΗΣ 

πόσον δίδως δῆτ᾽; 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

2 , ,ὔ εἰ διαπτρίσειεν δίχα, 
λάβοιμ᾽ ἂν αὐτ᾽ ἐς χάραχας ἑχατὸν τῆς δραχμῆς ς χάραχας ἕχ ἧς δραχμῆς. 

, ΟΠΛΟΠΩΛῊΗΣ 
ὑβριζόμεϑα. χωρῶμεν ὦ τᾶν ἐχποδών. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
γὴ τὸν Ζέ᾽, ὡς τὰ παιδί᾽ ἤδη ᾿ξέρχεται 126 

9 ΄ Χ - Ψ ΄ «2 ( 

οὐρησόμενα τὰ τῶν ἑπιχλήτων δεῦρ᾽, ἵνα 
[4 , 2 7 ᾿ - ἅττ᾽ σεται προαναβάληταί μοι δοκεῖν. 
2 Ὁ) 1{ Ὁ. γ 2 - 3, ,ὔ 

ἀλλ ὁ τι στὲρ ἄδειν ἐπινοεῖς ὦ παιδίον, 
γ - ψτ ὰνς ν ΄ 2 -- 23 ’ 

αὐτοῦ παρ ἐμὲ στὰν πρότερον ἀναβαλοῦ ᾿νϑαδί. 
ΠΑΙ͂Σ ΔΑΜΑΧΟΥ͂ 

- 5.Ω3 Ἑ ; 2 - 2 ΄ ᾿ 
γῦν αὐϑ' ὁπλοτέρων ἀνδρῶν ἀρχώμεϑα 1270 

ΤΡΥΓΑΙ͂ΟΣ 
χαῦσαι 

ς ΄ ΕΣ Ἀ ἈΝ 5] , 

Οττλοτέρους ᾷδων, χαὶ ταῦτ᾽ ὦ τρισχαχόδαιμον 
΄ ῳ , . ἌΒΕς, τ ᾿ ΄ 

εἰρήνης οὔσης" ἀμαϑές γ᾽ εἶ χαὶ χατάρατον. 
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ΠΑῚΣ ΛΑΜΆΧΟΥ 
οἕ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾿ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 

, , 2 ᾿, 2 , 

σύν ῥ᾽ ἔβαλον δινούς τε χαὶ ἀσπίδας ὀμφαλοέσσας. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
, ΄ , 2 ᾿ ς» 

ἀσπίδας; οὐ τταύσει μεμνημένος ἀσπίδος ἡμῖν; 
ΠΑΙ͂Σ ΛΑΜΆΧΟΥ 

» ,ὔ τι ν ,Ἶ͵ ΡΒ] - 

ἔνϑα δ᾽ ἅμ᾽ οἰμωγή τε χαὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

“ - ΕῚ ΄ , " ν ᾿ 

ἀνδρῶν οἰμωγή; χλαύσει νὴ τὸν Ζιόνυσον 
οἰμωγὰς ᾷδων, χαὶ ταύτας ὀμφαλοέσσας. 

ΠΑΙΣ ΛΑΜΑΧΟΥ͂ 
γλλὸ ᾿ ὁ 3: χὸ - ν ᾿ ΡῚ ᾿ ἷ ᾿ 

ἀλλὰ τέ δῆτ᾽ ᾳδω; σὺ γὰρ εἰττέ μοι οἵστισι χαίρεις. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

ὡς οἱ μὲν δαίνυντο βοῶν χρέα, χαὶ τὰ τοιαυτί" 
2 ΄( ... ) ΄ς , 

ἄριστον προτίϑεντο χαὶ ἀτϑ' ἡδιστα πάσασϑαι. 
ΠΑΙΣ ΛΑΜΑΧΟΥ͂ 

« " , - , ον 

ὡς οἱ μὲν δαίνυντο βοῶν χρέα, χαὐχένας ἵπττων 

ἔχλυον ἱδρώοντας, ἐπεὶ πολέμου ἐχόρεσϑεν. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

εἶεν" ἐχόρεσϑεν τοῦ πολέμου χατ᾽ ἤσϑιον. 
Ὁ τΟ, Τ8ν ΠΩ ΕΣ ΩΣ ἢ " 

ταῦτ ἀδε, ταῦϑ', ὡς ἡσϑιον χεχορημένοι. 
ε Ἂ ῃ 

ΠΑΙΣ ΛΑΜΑΧΟΥ͂ 
ϑωρήσσοντ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα τιεταυμένοι, 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
ἄσμενοι, οἶμαι. 

ΠΑΙ͂Σ ΛΑΜΑΧΟΥ͂ 
" . , " , 2 ΄ 

στύργων δ᾽ ἐξεχέοντο, βοὴ δ᾽ ἄσβεστος ὀρώρει. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

, 2 ᾽, , ΒῚ ἂν ΄ 

χάχιστ᾽ ἀπόλοιο παιδάριον αὐταῖς μάχαις" 
Η κ , ΄ - ᾿ 2 ΕῚ 

οὐδὲν γὰρ ἄδεις πλὴν πτολέμους. τοῦ καί ττοτ᾽ εἶ; 
ΦῸ ΠΑΙΣ ΛΑΜΆΧΟΥ 
ἐγώ; 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
Α ΄ . ,2 

συ μεντοι γὴ ΖΙΙ΄. 

ΠΑῚΣ ΛΑΜΆΧΟΥ 
υἱὸς Παμάχου. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

) - 

αἱβοῖ" 
ΕῚ "ΤᾺ ψ- Α 9 ’ Σ 9. ΄ Ἴ " ᾿ ΕΣ 

ἢ γὰρ ἔγω ϑαύμαζον ἀχούων, εἰ σὺ μὴ εἴης 
᾽ " . ᾿ Η , ν , 

ἀνδρὸς βουλομάχου χαὶ χλαυσιμάχου τινὸς υἱός. 
Ὑ πὸ ’ ΕἸ ᾽ 

ἀπέρρὲ χαὶ τοῖς λογχοφόροισιν ἀδ᾽ ἰών. 



ΕἸΡΉΝΗ 2 
» ᾿" - ΄ 3 " 7ὕ - 

ποῦ μοι τὸ τοῦ Κλεωνύμου "στὶ τταιδίον; 1990 
Ψ ΄ Ἵ 5.9 ὦ 
ἄσον πρὶν εἰσιέναι τι" σὺ γὰρ εὐ οἶδ᾽ ὅτι 

} , ΄ὔ Ξ5 

οὐ πράγματ᾽ ἄσει" σώφρονος γὰρ εἶ πατρός. 
ΠΑῚΣ ΚΛΕΘΝΥΜΟΥ͂ 

2 ’ χ τ',,"» 2 ἡ ἢ « . ΄ 

ἀσπίδι μὲν Σαΐων τις ἀγάλλεται, ἣν παρὰ ϑάμνῳ 
Ὕ 5} ΄, 

ἔντος ἀμώμητον χάλλιπτον οὐχ ἐϑέλων. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

΄ 3: ΄ ᾿ - ΞΘ 
εἰπέ μοι ὦ πόσϑων, ἐς τὸν σαυτοῦ ττατέρ᾽ ᾷδεις; 1800 

ΠΑῚΣ ΚΛΕΩΝΥΜΟΥ͂ 
κι 2.55: , 

ψυχὴν δ᾽ ἐξεσαωσα, 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

, ᾿ -- 

χατήσχυνας δὲ τοχῆας. 
ΦΉΣ τ » 5. Ν 909... - 
αλλ εἰσίωμεν. εὖ γὰρ οἶδ᾽ ἐγὼ σαφῶς 
“ “ΟΝ τ τ “5 γ ν - 2 , 
ὅτι ταῦϑ' ὁσ᾽ ἤσας ἄρτι σιερὶ τῆς ἀσπίδος 

2 ΄ - ΄ 

οὗ μὴ ᾿πιλάϑῃ ποτ᾽ ὧν ἐχείνου τοῦ πατρός. 
ς - ΝΥ - - ’ 

ὑμῶν τὸ λοιττὸν ἔργον ἤδη ᾿νταῦϑα τῶν μενόντων 180 
φλᾶν ταῦτα πάντα χαὶ σποδεῖν, χαὶ μὴ κενὰς πταρέἕλχειν. 
ἀλλ ἀνδριχῶς ἐμβάλλετ᾽ ὦ 
χαὶ σμώχετ᾽ ἀμφοῖν τοῖν γνάϑοιν" οὐδὲν γὰρ ὦ ττονηροὶ 

- 2 ΄ , , - 

λευκῶν ὀδόντων ἔργον ἔστ᾽, ἢν μή τι χαὶ μασῶνται. 1810 
ΧΟΡΟΣ 

ΚΥΡΕΡ, λήσε ΡΟ Τὰ, Ε) ἴο δὲ χαὶ " ΡΣ 
ἡμῖν μελήσει ταῦτά γ᾽ εὑ ποιεῖς δὲ χαὶ σὺ φράζων. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
ΣΑΣ Ὁ κὶ - - 2 ,“. « - ΄ ᾿ 
ἀλλ ὦ πρὸ τοῦ πεινῶντες ἐιιβάλλεσϑε τῶν λαγῴων 

2 - ΄ ὡς οὐχὶ πᾶσαν ἡμέραν 
χελαχοῦσιν ἔστιν ἐντυχεῖν τελανωμένοις ἐρήμοις. 

λ -“ , Ψ Ξ ΥΩ, 

πρὸς ταῦτα βρύχετ᾽ ἢ τάχ᾽ ὑμῖν φημι μεταμελήσειν. 181 
ΧΟΡῸΣ 

εὐφημεῖν χρὴ χαὶ τὴν νύμφην ἔξω τινὰ δεῦρο χομίζειν 
- ΄ , ἊΝ Χ ᾿ 2 ΄ 

δᾷδάς τε φέρειν, καὶ τιάντα λεὼν συγχαίρειν χατιιχορεύειν. 
ν ΄, “5 . " ᾿ . ,΄ ΚΞ 

καὶ τὰ σχεύη πάλιν ἐς τὸν ἀγρὸν νυνὶ χρὴ πάντα χομίζειν 
2 , , ᾿ Ὸ ν - ΄ 
ὀρχησαμένους χαὶ σπείσαντας χαὶ Ὑπέρβολον ἐξελάσαντας, 

2 , - - 

χατιευξαμένους τοῖσι ϑεοῖσιν 1330 
΄ - . 3γηλλ 

διδόναι πλοῦτον τοῖς “Ἕλλησιν, 
χριϑάς τε ποιεῖν ἡμᾶς πολλὰς 

,ὔ ς " 5 ᾽, 

πάντας ὁμοίως οἶνόν τε στολύν, 
σῦχά τὲ τρώγειν, 
τάς τε γυναῖχας τίχτειν ἡμῖν, 1395 



912 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 
κ 2 " ΄, 3 ΦΈΡ νυ δἂν Ἔ 

χαὶ τάγαϑὰ πάνϑ' ὁσ᾽ ἀπωλέσαμεν 
συλλέξασϑαι πάλιν ἐξ ἀρχῆς, 
λῆξαί τ᾽ αἴϑωνα σίδηρον. 

ΤΡΥΓΑΙΟΣ 
δεῦρ᾽ ὦ γύναι εἰς ἀγρόν, 

1380 χώπως μετ᾽ ἐμοῦ χαλὴ 
χαλῶς χαταχείσει. 

Ὑμὴν Ὑμέναι᾽ ὦ. 
ΧΟΡΟΣ 

ὦ τρὶς μάχαρ ὡς διχαί- 
ως τἀγαϑὰ νῦν ἔχεις. 
Ὑμὴν “γμέναι; ὦ, 

1380 Ὑμὴν Ὑμέναι ὦ. 

τί δράσομεν αὐτήν; 

τί δράσομεν αὐτήν; 
τρυγήσομεν αὐτήν, 
τρυγήσομεν αὐτήν. 
2 ΝΣ. ΄ , 

ἀλλ ἀράμενοι φέρω- 
1940 μεν οἱ προτεταγμένοι 

τὸν νυμφίον ὦνδρες. 
Ὑμὴν Ὑμέναι ὦ, 

ἜῸΥ ᾿ς ΑΑΑΗ͂Ρ 2 1 

Ὑμὴν Ὑμέναι ὦ. 
οἰχήσετε γοῦν χαλῶς 

1840 οὐ πράγματ᾽ ἔχοντες, ἀλ- 
λὰ συχολογοῦντες. 
ω» ἜΝ : λάτς" γμὴν Ὑμέναι᾽ ὦ, 
Ὑμὴν Ὑμέναι ὦ. 

τοῦ μὲν μέγα χαὶ παχύ. 
ἔς - » Κι - Ἁ Ἁ - 

180 τῆς δ᾽ ἡδὺ τὸ σῦχον. 
ΤΡΥΓΑΙΟΣ 

΄ 9 ὦ 3 , 

φήσεις γ᾽ ὁταν ἐσϑίης 

οἶνόν τε στίῃς πολύν. 
Ὑμὴν Ὑμέναι᾽ ὦ, 

Ὑὴν γμέναι᾽ ὦ. 

190 ὦ χαίρετε χαίρετ᾽ ἄν- 
ὃ ΝΣ » δὸ»νἊ 
ρὲς, χᾶν ξυνέπησϑέ μοι 

γιλαχοῦντας ἔδεσϑε. 
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ΎΠΟῸΘΟΘΊΙΣ  ΗΙΣΣ 

ἈΣΧΑΡΝῊΣ 

Ι 

Ἐκκλησία ὑφέστηκεν Αϑήνησιν ἐν τῷ φανερῷ, καϑ' ἣν πολεμο- 

ποιοῦντας τοὺς ῥήτορας καὶ προφανῶς τὸν δῆμον ἐξαπατῶντας 

Δικαιόπολίς τις τῶν αὐτουργῶν ἐξελέγχων παρεισάγεται. τούτου δὲ 

διά τινος Αμφιϑέου καλουμένου, σπεισαμένου κατ᾽ ἰδίαν τοῖς .14«- 

κωσιν, ΑΙχαρνικοὶ γέροντες πεπυσμένοι τὸ πρᾶγμα προσέρχονται 

διώκοντες ἐν χοροῦ σχήματε" καὶ μετὰ ταῦτα ϑύοντα τὸν Ζικαιόστολιν 

ὁρῶντες ὡς ἐσπεισμένον τοῖς πολεμιωτάτοις καταλεύσειν δομῶσιν. 

ὃ δὲ ὑποσχόμενος ὑπὲρ ἐπιξήνου τὴν κεφαλὴν ἔχων ἀπολογήσασϑαι, 

ἐφ᾽ ᾧτ᾽, ἂν μὴ πείσῃ τὰ δίκαια λέγων, τὸν τράχηλον ἀποκοπήσεσϑαι, 

ἐλϑὼν ὡς Εὐριπίδην αἰτεῖ πτωχικὴν στολήν. καὶ στολισϑεὶς τοῖς 

Τηλέφου ῥδακώμασι παρῳδεῖ τὸν ἐκείνου λόγον, οὐκ ἀχαρίτως καϑα- 

πτόμενος Περικλέους περὶ τοῦ μεγαρικοῦ ψηφίσματος. παροξυνϑϑδέν- 
των δέ τινων ἐξ αὐτῶν ἐπὶ τῷ δοκεῖν συνηγορεῖν τοῖς πολεμίοις, εἶτα 

ἐπιφερομένων, ἐνισταμένων δὲ ἑτέρων ὡς τὰ δίκαια αὐτοῦ εἰρηκότος, 
ἐπιφανεὶς “άμαχος ϑορυβεῖν πειρᾶται. εἶτα γενομένου διελκυσμοῦ 

κατελεγχϑεὶς ὁ χορὸς ἀπολύει τὸν ΖΔικαιόπολιν καὶ πρὸς τοὺς ϑεατὰς 
διαλέγεται περὶ τῆς τοῦ ποιητοῦ ἀρετῆς καὶ ἄλλων τινῶν. τοῦ δὲ 

Δικαιοπόλιδος ἄγοντος καϑ' ἑαυτὸν εἰρήνην τὸ μὲν πρῶτον  7εγαρικός 
τις παιδία ἑαυτοῦ διεσκευασμένα εἰς χοιρίδια φέρων ἐν σάκκῳ πράσιμα 

παραγίνεται" μετὰ τοῦτον ἐκ Βοιωτῶν ἕτερος ἐγχέλεις τε καὶ παντο- 2 

δαπῶν ὀρνίϑων γόνον ἀνατιϑέμενος εἰς τὴν ἀγοράν. οἷς ἐπιφανέν- 

τῶν τινῶν συκοφαντῶν συλλαβόμενος τινὰ ἐξ αὐτῶν ὁ Δικαιόπολις 

καὶ βάλλων εἰς σάκκον, τοῦτον τῷ Βοιωτῷ ἀντίφορτον ἐξάγειν ἐκ τῶν 

᾿ϑηνῶν παραδίδωσι, καὶ προσαγόντων αὐτῷ πλειόνων καὶ δεομένων 
μεταδοῦναι τῶν σπονδῶν, καϑυπερηφανεῖ. παροικοῦντος δὲ αὐτῷ 

“Ιαμάχου, καὶ ἐνεστηκυίας τῆς τῶν χοῶν ἑορτῆς, τοῦτον μὲν ἄγγελος 

παρὰ τῶν στρατηγῶν ἥκων κελεύει ἐξελϑόντα μετὰ τῶν ὅπλων τὰς 

εἰσβολὰς τηρεῖν" τὸν δὲ Δικαιόπολιν παρὰ τοῦ Διονύσου τοῦ ἱερέως 
τις καλῶν ἐπὶ δεῖπνον ἔρχεται. καὶ μετ᾽ ὀλίγον ὃ μὲν τραυματίας καὲ 

κακῶς ἀπαλλάττων ἐπανήκει, ὁ δὲ Ζικαιότολις δεδειπνηκὼς καὶ μεϑ' 

ἑταίρας ἀναλύων. τὸ δὲ δρᾶμα τῶν εὖ σφόδρα πεποιημένων καὶ ἐκ 
παντὸς τρόπου τὴν εἰρήνην προκαλούμενον. ἐδιδάχϑη ἐπὶ Εὐϑυ- 
δήμου ἄρχοντος ἐν ληναίοις διὰ Καλλιστράτου" καὶ πρῶτος ἣν" δεύτε- 

ρος Κρατῖνος Χειμαζομένοις, οὐ σώζονται. τρίτος Εὐπολις Νουμηνγίαις. 
Αγϊὶδιορ]ιαγὶς νοὶ. 1. 18 

25 

80 
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ἘΠ 
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂ 

Ἐκκλησίας οὔσης παραγίνονταί τινες 

σρέσβεις παρὰ Περσῶν καὶ παρὰ Σιτάλκους πάλιν, 
οἱ μὲν στρατιὰν ἄγοντες οἱ δὲ χρυσίον, 

παρὰ τῶν “1ακεδαιμονίων τε μετὰ τούτους τινὲς 
᾿ " . Ρ] - - 

σπονδὰς φέροντες, οὖς χαρνεῖς οὐδαμῶς 
εἴασαν ἀλλ᾽ ἐξέβαλον, ὧν καϑάπτεται 

- ς ΄ ᾽ » ν ΄ ΄ 

σκληρῶς ὁ ποιητής, αὐτὸ τὸ ψήφισμά τε 
μεγαρικὸν ἱκανῶς φησι καὶ τὸν Περικλέα, 

οὐ τὸν Ἰάκωνα, τῶνδε πάντων αἴτιον... 

σπονδὰς λύσιν τε τῶν ἐφεστώτων κακῶν. 

ΤΠΠΗΣ 

Ι 

Τὸ δοᾶμα τῶν Ἱππέων ποιεῖται εἰς Κλέωνα τὸν τῶν ᾿4ϑηναίων 
δημαγωγόν. ὑπόκειται δὲ ὡς Παφλαγὼν νεώνητος δουλεύων τῷ “ήμῳ 
καὶ προαγόμενος παρ᾽ αὐτῷ περιττότερον. ἐπιτιϑεμένων δὲ αὐτῷ 
δυοῖν τοῖν ὁμοδούλοιν καὶ κατά τινα λόγια πονηρίᾳ διάσημον ἀλλαν- 

τοπώλην “γοράκριτον ἐπαγόντοιν, ὡς ἐπιτροπεύσῃ τοῦ δήμου τῶν 
᾿ϑηναίων, αὐτοὶ οἱ 1ϑηναίων Ἱππεῖς συλλαβόντες ἐν χοροῦ σχήματι 
παραφαίνονται" ὑφ᾽ ὧν προπηλακιζόμενος ὁ Κλέων ἀγανακτεῖ, καὶ 

διενεχϑεὶς ἱκανῶς περὶ τοῦ ἀνώτερος εἶναι τῶν ἐναντιουμένων, σφὰς 
ὡς συνομωμοκότας κατὰ τῆς πόλεως (διαβαλῶν) πρὸς τὴν βουλὴν 
ἵεται" διώξαντος δὲ καὶ τοῦ ἀλλαντοπώλου κατὰ πόδας, οἱ Ἱππεῖς 

περί τε τοῦ ποιητοῦ τινα καὶ τῶν προγόνων, ἔτι δὲ καὶ τῶν συγκιν- 

δυνευόντων σφίσιν ἐπὶ ταῖς μάχαις ἵππων, πρὸς τοὺς πολίτας ἀδρο- 
τέρως διαλέγονται. ὁ δὲ ἀλλαντοπώλης περιγεγενημένος ἐν βουλῇ 
μάλα γελοίως τοῦ Κλέωνος, καὶ λοιδορούμενος αὖϑις αὐτῷ προσέρ- 

90 χεται" ἐκκαλεσαμένου δὲ τοῦ Κλέωνος τὸν 4ἤμον, προσελϑὼν οὗτος 

90 

85 

᾿ ΕΣ - , "» - ΄ » - 

διαφερομένων ἀκροᾶται. λόγων δὲ πολλῶν γενομένων κατὰ τοῦ 
σὴ - ’ ῃ ᾿ - , - 

Κλέωνος, τοῦ ΑΙγορακρίτου μάλ᾽ ἐντέχνως τοῖς ἐπινοήμασι καὶ ταῖς 

ϑωπείαις καὶ προσέτι ταῖς ἐκ τῶν λογίων ὑπερβολαῖς κρατοῦντος, 
ν ν - ΄ ς -" ᾽ » "νὰ 

κατὰ μικρὸν τοῖς λόγοις ὁ Ζῆμος συνεφέλκεται. δείσαντος δὲ τοῦ 
»» ΄ ᾽ " " ᾿ Ν -" « , ᾿" 

Κλέωνος κἀπὶ τὸ ψωμίζειν τὸν 4ῆμον ὁρμήσαντος, ἀντιψωμίζειν 
“ - ν ᾽ - ᾿ - 5 υ ΄ ατερος ἐγχειρεῖ. καὶ τέλος τοῦ Δήμου τὴν ἑκατέρου κίστην συνέντος, 
εἶτα τῆς μὲν κενῆς τῆς δὲ τοῦ Κλέωνος μεστῆς εὑρεϑείσης, ἐλεγχϑ εὶς 

᾽ ν «ς - ν -" , ᾿ 32» ΄ ᾿- 

αὑτὸς ὡς περιφανῶς τὰ τοῦ “ήμου κλέπτων, εἴκει ϑατέρῳ τῆς ἐπιτρο- 
, ν -" - γ , ᾿ - , 

σπείας. μετὰ ταῦτα δὲ τοῦ ἀλλαντοπώλου τὸν 4ἤμον ἀφεψήϑαντος, 
εἶτα νεώτερον ἐξαυτῆς γεγονότα ἐς τοὐμφανὲς προάγοντος, Κλέων 

΄ ν » ’ ν , - 5 περικείμενος τὴν Αγορακρίτου σκευὴν ἐπὶ παραδειγματισμῷ διὰ 
- "4 γ4 ἄὰ « , ΝΑ - " ᾿ μέσης πόλεως ἀλλαντοπωλῶν ἀνὰ μέρος, καὶ τῇ τέχνῃ χρησάμενος 
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᾿ 4 Ἔ . - ’ ῃ . 

πέμπεται, καὶ ἡ ἐπιτροπὴ τῷ ἀλλαντοπώλῃ παραδίδοται. τὸ δὲ 
-" - » -»" ΄ 

δρᾶμα τῶν ἄγαν καλῶς πεποιημένων. 

υ ν Ἄν»: ΑΣ. τ . » σὴ» τπ ν ΄ 
Ὁ σκοπὸς αὐτῷ πρὸς τὸ καϑελεῖν Κλέωνα. οὗτος γὰρ βυοσοπώ- 

Ἃ ) ΄ - ᾿ " ) ΄ ΄ ᾽ » 
λης ὧν ἐκράτει τῶν ϑηναίων ἐκ προφάσεως τοιαύτης. “ϑηναῖοι 

πόλιν Πύλον, λεγομένην Σφακτηρίαν, ἐπολιόρκουν διὰ Δημοσθένους 

στρατηγοῦ καὶ Νικίου" ὧν στρατηγῶν χρονισάντων ἐδυσχέραινον οὗ 
2 » ν Υ ἉἬ “ ᾿ »" ᾿ϑηναῖοι. καὶ εἰς ἐκκλησίαν συνελϑόντων αὐτῶν καὶ ἀδημονούντων 

΄ , γ - ς ᾿ ᾿ γ, Ἁ 

Κλέων τις βυρσοπώλης ἀναστὰς ὑπέσχετο δεσμίους φέρειν τοὺς 
ς , »᾿ »᾿ Ἔ » . " « ᾿ 
ὑπεναντίους εἴσω εἴκοσιν ἡμερῶν, εἰ στρατηγὸς αἱρεϑείη" ὅπερ καὶ 

Ξ . κ᾿ ξ ᾿ ν ΄ -» . ,’ ᾿] 

γέγονε. κατὰ τὰς ὑποσχέσεις οὖν ἐστρατήγει κυκῶν τὴν πόλιν. ἐφ 
: 5 . ΄ ᾿ ᾿ Ὡς 3 - ) ς - 

οἷς μὴ ἐνεγκὼν “ριστοφάνης καϑίησι τὸ τῶν Ἱππέων δρᾶμα δι' αὑτοῦ, 
“ - - γ , ΄ ᾿ ΘΟ ΠΗ Ν. , 

ἐπεὶ τῶν σκευοποιῶν οὐδεὶς ἐπλάσατο τὸ τοῦ Κλέωνος πρόσωπον 

διὰ φόβον. καὶ τὰ μὲν πρῶτα κύπτει φοβούμενος" εἶτα προφανεὶς 

αὐτὸς ἀνεδίδαξε τὸ δρᾶμα. 
" ς 7) "“ ΄ .« ᾽ ᾿ Η . 
ἔοικεν ὁ προλογίζων εἶναι Δημοσθένης, ὃς ἐκεκμήκει περὶ τὴν 

’ ᾿ ᾿ αὐ εν , οἰ Ἂΐ "ασ-ῆγεν ς Πύλου πολιορκίαν, ἀφῃρέϑη δὲ τὴν στρατηγίαν ὑπὸ Κλέωνος, ὑπο- 

σχομένου τότε τοῖς ϑηναίοις παραστήσασϑαι τὴν Πύλον εἴσω 
»᾿ ς τ .« Φ , Ν ᾿ ΡῈ “ὦ « ’, 

εἴκοσιν ἡμερῶν" ὃ καὶ κατώρϑωσε διὰ τὸ πλεῖστα τῆς ἁλώσεως προ- 
- , "΄ ἊΣ οἷς . , - ὦ» 

πεπονῆσϑαι 4Ζημοσϑένει. ἔοικε δὲ ὡς ἐπὶ οἰκίας δεσποτικῆς ποιεῖ- 
Ν» ΄ ,» }). 9Ἀ ΄ ς - Φιαν ς » » ᾽ 

σϑαι τὸν λόγον. εἴη δ᾽ ἂν δεσπότης ὁ Δῆμος, οἰκία ἡ πόλις. οἰκέται 
τ ΄ ῳ , ᾿ "Ἂς ᾿ ς- 5 ΠΡΟΣ Ε ς ΗΜ 

δὲ δύο τοῦ Δήμου προλογίζουσι κακῶς πάσχοντες ὑπὸ Κλέωνος. ὁ δὲ 

χορὸς ἐκ τῶν ἱππέων ἐστίν, οὗ καὶ ἐζημίωσαν τὸν Κλέωνα πέντε 
, ᾿ ᾿ ς᾽ ᾿ « - » ᾿- . τε ταλάντοις ἐπὶ δωροδοκίᾳ ἁλόντα. λέγουσι δὲ τῶν οἰκετῶν τὸν μὲν 

εἶναι 4“ημοσϑένην τὸν δὲ Νιυείαν, ἵνα ὦσι δημηγόροι οἱ δύο. 
, ν ῳ ᾳ ᾿ » " ΄ 

ἐδιδάχϑη τὸ δρᾶμα ἐπὶ Στρατοκλέους ἄρχοντος δημοσίᾳ εἰς λήναια 
γ - - , - , , 5. πὰ 

δ αὐτοῦ τοῦ ““ριστοφάνους. πρῶτος ἐνίκα, δεύτερος Κρατῖνος Σα- 
᾿ ) ΄ ς ΄ 

τύροις, τρίτος ριστομένης “Ὑλοφόροις. 
ΕῚ ᾿ « » ᾽ ΄ ΄ π - - 3 ΄ » 

ἰστέον ὅτι εἰς τέτταρα μέρη διήρητο ὁ δῆμος τῶν ϑηναίων, εἰς 
πεντακοσιομεδίμνους εἰς ἱππέας εἰς ζευγίτας καὶ εἰς ϑῆτας. 

ΠΙ 
ἈΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂ 

Παράγει τινὰ Κλέωνα τὸν καλούμενον 

Παφλαγόνα, κἄτι βυρσοπώλην πικρότατα 

κατεσϑίοντά πὼς τὰ κοινὰ χρήματα, 
ἐν , ω ἢ ᾿ , 

και παραλογισμῷ διαφέροντ ἐρρωμένως 

᾿ 7 Ε] ᾿ ᾿ 

ἀλλαντοπώλην τιν᾽ εὐϑέως σκατοφάγνον 
΄ ΨΣ ᾿ , Ἐ - ᾿ 

σεισϑέντ᾽ ἐπιτίϑεσϑαι σὺν ἱππεῦσίν τισιν 
.} ἿΣ ἴὰ " 7) μ ὟΨ ᾿ " ἐν τῷ χορῷ παροῦσι τῇ τῶν πραγμάτω: 
) - γ' ΄ , ) ᾿ -» 

ἀρχῇ, Κλέωνός τ᾽ ἐν μέσῳ κατηγορεῖν. 
᾿ - -» . Ὧν» ᾿ 

ἐγένετο τοῦτ᾽" ἐξέπεσεν ὁ Κλέων παγκάκως, 
ς ΝῚ , 27 ἈΝ ΄ ον νας ὁ δὲ σκατοφάγος ἔτυχε προεδρίας καλῆς. 

8. φέρειν: ἀπ ὧν φέρειν 
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ΝΕΦΕΛΑΙ 

Ἰ 

Τὸ δοᾶμα τὸ τῶν Νεφελῶν κατὰ Σωκράτους γέ ἐγραπταιτ τοῦ φιλο- 

σόφου ἜΣ ὡς κακοδιδασκαλοῦντος τοὺς νέους ᾿4ϑήνησι, τῶν 

κωμικῶν πρὸς τοὺς φιλοσόφους ἐχόντων τινὰ ἀντιλογίαν" οὐχ ὥς 
τινες δ ρχέλαον τὸν Μακεδόνων βασιλέα, ὅτι προὔκρινεν αὐτὸν 
“Αριστοφάνους. ὁ χορὸς δὲ ὁ κωμικὸς εἰσήγετο ἐν τῇ ὀρχήστρᾳ τῷ 
νῦν λεγομένῳ λογείῳ. καὶ ὅτε μὲν πρὸς τοὺς ὑποκριτὰς διελέγετο, 
πρὸς τὴν σκηνὴν ἀφεώρα, ὅτε δὲ ἀπελϑόντων τῶν ὑποκριτῶν τοὺς 

ἀναπαίστους διεξήει, πρὸς τὸν δῆμον ἀπεστρέφετο - καὶ τοῦτο ἐκαλεῖτο 

στροφή. ἢν δὲ τὰ ἰαμβεῖα τετράμετρα. εἶτα τὴν ἀντίστροφον ἀπο- 
δόντες, πάλιν τετράμετρα ἐπέλεγον ἴσων στίχων. ἣν δὲ περὶ τὸ 

πλεῖστον ις΄. ἐκαλεῖτο δὲ ταῦτα ἐπιρρήματα. ἡ δὲ ὅλη πάροδος 

τοῦ χοροῦ ἐκαλεῖτο παράβασις. “Ιριστοφάνης ἐν ἹΙππεῦσιν 

ἦν μέν τις ἀνὴρ τῶν ἀρχαίων κωμῳδοδιδάσκαλος ἡμᾶς 

ἠνάγκαζε λέξοντας ἔπη πρὸς τὸ ϑέατρον παραβῆναι. 

16 

Φασὶ τὸν “ριστοφάνην γράψαι τὰς Νεφέλας ἀναγκασϑέντα 
ὑπὸ “Ινύτου καὶ Μελήτου, ἵνα διασκέψαιντο ποῖοΐ τινες εἶεν ϑη- 

ναῖοι κατὰ Σωκράτους ἀκούοντες. ηὐλαβοῦντο γάρ, ὅτι πολλοὺς 
εἶχεν ἐραστὰς καὶ μάλιστα τοὺς περὶ “44λκιβιάδην, οἱ καὶ ἐπὶ τοῦ δρά- 

ματος τούτου μηδὲ νικῆσαι ἐποίησαν τὸν ποιητήν. ὃ δὲ πρόλογός 

ἐστι τῶν Νεφελῶν ἁρμοδιώτατα καὶ δεξιώτατα συγκείμενος. πρεσβύ- 

της γάρ ἐστιν ἄγροικος ἀχϑόμενος παιδὶ ἀστικοῦ φρονήματος γέμοντιε 

καὶ τῆς εὐγενείας εἰς: σπτολυτέλειαν ἀπολελαυκότι. ἡ γὰρ τῶν “᾿λκμαιω- 

νιδῶν οἰκία, ὅϑεν ἣν τὸ πρὸς μητρὸς γένος ὁ μειρακίσκος, ἐξ ἀρχῆς͵ 
ὥς φησιν ΡΈΕΙ. τεϑριπποτρόφος ἢ ἣν καὶ πολλὰς ἀνηρημένη νίκας, 

τὰς μὲν Ὀλυμπίασι τὰς δὲ Πυϑοῖ ἐνίας δὲ Ισϑμοῖ καὶ Νεμέᾳ καὶ ἐν 

ἄλλοις ἀγῶσιν. εὐδοκιμοῦσαν οὖν ὁρῶν ὃ νεανίσκος ἀπέκλινε πρὸς 
τὸ ἦϑος τῶν πρὸς μητρὸς προγόνων. 

ΠΙ 

Πρεσβύτης τις Στρεψιάδης ὑπὸ δανείων καταπονούμενος διὰ τὴν 
ἱπποτροφίαν τοῦ παιδὸς δεῖται τούτου, φοιτήσαντα ὡς τὸν Σωκρά- 
τὴν μαϑεῖν τὸν ἥττονα λόγον, εἴ πως δύναιτο τὰ ἀδικα λέγων ἐν τῷ 

δικαστηρίῳ τοὺς χρήστας νικᾶν καὶ μηδενὶ τῶν δανειστῶν μηδὲν ἀπο- 
δοῦναι. οὐ βουλομένου δὲ τοῦ μειρακίσκου διαγνοὺς αὐτὸς ἐλϑὼν 
μανϑάνειν, μαϑητὴν τοῦ Σωκράτους ἐκκαλέσας τινὰ διαλέγεται" ἐκ- 

κυκληϑείσης δὲ τῆς διατριβῆς οἵτε μαϑηταὶ κύκλῳ καϑήμενοι πιναροὶ 

συνορῶνται καὶ αὐτὸς ὁ Σωκράτης ἐπὶ κρεμαϑρας αἰωρούμενος καὶ 

οτος ῳὶί ὦ ον νι». -- 
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ἀποσκοπῶν τὰ μετέωρα ϑεωρεῖται. μετὰ ταῦτα τελεῖ παραλαβὼν 

τὸν πρεσβύτην, καὶ τοὺς νομιζομένους παρ᾽ αὐτῷ ϑεούς, ἐρα 
προσέτι δὲ καὶ Αἰϑέρα καὶ Νεφέλας κατακαλεῖται. πρὸς δὲ τὴν εὐχὴν 

εἰσέρχονται Νεφέλαι ἐν σχήματι χοροῦ καὶ φυσιολογήσαντος οὐκ ἀπι- 

ϑάνως τοῦ Σωκράτους ἀποκαταστᾶσαι πρὸς τοὺς ϑεατὰς περὶ πλει- ὅ 
ὄνων διαλέγονται. μετὰ δὲ ταῦτα ὁ μὲν πρεσβύτης διδασκόμενος ἐν 

τῷ φανερῷ τινὰ τῶν μαϑημάτων γελωτοποιεῖ" καὶ ἐπειδὴ διὰ τὴν 

ἀμαϑίαν ἐκ τοῦ φροντιστηρίου ἐκβάλλεται ἄγων πρὸς βίαν τὸν υἱὸν 
συνίστησι τῷ “Σωκράτει. τούτου δὲ ἐξαγαγόντος αὐτῷ ἐν τῷ ϑεάτρῳ 

τὸν ἄδικον καὶ τὸν δίκαιον λόγον, διαγωνισϑεὶς ὁ ἄδικος πρὸς τὸ» 10 

δίκαιον λόγον, καὶ παραλαβὼν αὐτὸν ὁ ἄδικος λόγος ἐκδιδάσκει. 
κομισάμενος δὲ αὐτὸν ὁ πατὴρ ἐκπεπονημένον ἐπηρεάζει τοῖς χρή- 
σταις καὶ ὡς κατωρϑωκὼς εὐωχεῖ παραλαβών. γενομένης δὲ περὶ 
τὴν εὐωχίαν ἀντιλογίας πληγὰς λαβὼν ὑπὸ τοῦ παιδὸς βοὴν ἵστησι, 

καὶ προσκαταλαλούμενος ὑπὸ τοῦ παιδὸς ὅτι δίκαιον τοὺς πατέρας τῦ 
ὑπὸ τῶν υἱῶν ἀντιτύπτεσθαι, ὑπεραλγῶν διὰ τὴν πρὸς τὸν υἱὸν 
σύγκρουσιν ὃ γέρων κατασκάπτει καὶ ἐμπίπρησι τὸ φροντιστήριον 
τῶν Σωκρατικῶν. τὸ δὲ δρᾶμα τῶν πάνυ δυνατῶς πεποιημένων. 

Ιν 

Πατὴρ τὸν υἱὸν σωκρατίζειν βούλεται" 

καὶ τῆς περὶ αὐτὸν ψυχρολογίας διατριβὴ ᾿ 20 
ἱκανή, λόγων ἀπόνοια πρὸς τοὐναντίον, 

χορὸν δὲ Νεφελῶν ὡς ἐπωφελῆ λέγων, 

καὶ τὴν ἀσέβειαν Σωκράτους διεξιών. 

ἄλλαι ϑ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρὸς .. κατηγορίαι πικραί, 

τὸ ἐπι καὶ τῶν μαϑητῶν εἷς πατραλοίας ἐκτόπως. 
εἶτ᾽ ἐμπυρισμὸς τῆς σχολῆς τοῦ Σωκράτους. 

τὸ δὲ δρᾶμα τοῦτο τῆς ὅλης ποιήσεως 

κάλλιστον εἶναί φησι καὶ τεχγνικώτατοτ'. 

ν 

- ΄ Μ᾿ ΕῚ ’ " ΄ 

«Αἱ πρῶται Νεφέλαι ἐν ἄστει ἐδιδάχϑησαν ἐπὶ ἄρχοντος ᾿Ισάρχου, 

ὅτε Κρατῖνος μὲν ἐνίκα Πυτίνῃ, ΑΑμειψίας δὲ Κόννῳ. διόπερ 4ρι- 80 
΄ δ " ᾽} , Σ ) 19 ὃ - ) δ ὃ »-» ; δ ΄ 

στοφάνης διαρριφϑεὶς παραλόγως φήϑη δεῖν ἀναδιδάξαι τὰς δευτέρας 
. 3 

καὶ ἀπομέμφεσθϑαι τὸ ϑέατρον. ἀποτυχὼν δὲ πολὺ μᾶλλον καὶ ἐν 
» 

τοῖς ἔπειτα οὐκέτι τὴν διασκευὴν εἰσήγαγεν. αἱ δὲ δεύτεραι Νεφέλαι 
πὶ ΑΙμεινίου ἄρχοντος. ὧν 

Τοῦτο ταυτόν ἐστι τῷ προτέρῳ. διεσκεύασται δὲ ἐπὶ μέρους οὑς 80 
᾿Ὰ . 2 ΄- » 2 » -»" - ΄ ) ᾿ ν 

ἂν δὴ ἀναδιδάξαι μὲν αὐτὸ τοῦ ποιητοῦ προϑυμηϑέντος, οὐκέτι δὲ 
- γ ΓΓ ΄ »η ᾿ ν᾿ ᾿ υ 

τοῦτο δι᾽ ἣν ποτε αἰτίαν ποιήσαντος. καϑόλου μὲν οὖν σχεδὸν παρὰ 

21. 28. ἀ6 ΠΙ5 γΟΥΒΙθῈ5 Υ. Ηἰβέ. οὐ. ΟΠ. στ. Ρ. 48. 
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ἄν μέρος γῃ διόρϑωσις. τὰ μὲν γὰρ περιήοηται, τὰ δὲ πᾶν μέρος γεγενημένη διός ς. τὰ μὲν γὰρ περιήρηται, τὰ δὲ παρα- 
σέπλεκται καὶ ἐν τῇ τάξει καὶ ἐν τῇ τῶν προσώπων διαλλαγῇ μετεσχη- 
μάτισται. τὰ δὲ ὁλοσχεροῦς τῆς διασκευῆς [τοιαῦτα ὄντα] τετύχηκεν, 
αὐτίκα ἡ μὲν π᾿ιαράβασις τοῦ χοροῦ ἤμειπται, καὶ ὅπου ὁ δίκαιος λόγος 

πρὸς τὸν ἄδικον λαλεῖ, καὶ τελευταῖον ὅπου καίεται ἡ διατριβὴ 
“Σωκράτους. 

ΥΠ 

Τὴν μὲν κωμῳδίαν καϑῆκε κατὰ Σωκράτους ὡἘς τοιαῦτα νομί- 
ζοντος, καὶ Νεφέλας καὶ “ἐρα καὶ τί γὰρ ἀλλ᾿ ἢ ξένους εἰσάγοντος 

δαίμονας. χορῷ δὲ ἐχρήσατο Νεφελῶν πρὸς τὴν τοῦ ἀνδρὸς κατη- 
γορίαν, καὶ διὰ τοῦτο οὕτως ἐπεγράφη. διτταὶ δὲ φέρονται Νεφέλαι. 

οὗ δὲ κατηγορήσαντες Σωκράτους Μέλητος καὶ ἄνυτος. 

ΠΗ 

ΘΩΜΑ ΤΟΥ͂ ΜΑΤΙΣΤΡΟΥ͂ 
ἰν ᾿ , ΄ » ᾿ ᾿ 
ὥνυτος καὶ Μέλητος Σωκράτει τῷ Σωφρονίσκου βασκήναντες καὶ 

αὐτὸν μὴ δυνάμενοι βλάψαι ἀργύριον ἱκανὸν “ριστοφάνει δεδώκασιν, 
- - ΄ γα ὯΧἱ . ΄ , 

ἵνα δρᾶμα κατ᾽ αὐτοῦ συστήσηται. καὶ ὃς πεισϑεὶς γέροντά τινα 
: ΗΣ : Ξ Ε αὐτις 

“Στρεψιάδην καλούμενον ἐπλάσατο ὑπὸ χρεῶν πιεζόμενον, ἃ δὴ ἀνη- 
΄ " - Ν 5" ΄ . - 

λώκει περὲ τὴν τοῦ παιδὸς Φειδιππίδου ἱπποτροφίαν. οὕτω δὲ 
΄ . ΄ ς , ᾿΄ ’ » ᾿ ᾿ 

τούτων ἐχόντων, μὴ ἔχων ὁ Στρεψιάδης τί ποιήσει σερὶ τὰ χρέα, 

βουλεύεται προσαγαγεῖν τῷ Σωκράτει τὸν ἑαυτοῦ παῖδα, ἵνα παρ᾽ 
- 5 » , ΄ ᾿Ξ «“ 5 κ᾿ » 

αὐτοῦ τὸν ἄδικον μάϑῃ λόγον, καὶ οὕτω τοὺς δανειστὰς ἀποκρού- 

σηται. Φειδιππίδης μὲν οὖν, πολλὰ δεηϑέντος τοῦ πατρός, προσ- 
- Ε » ᾿ γ . . ς ΄ - Ε , 

ελϑεῖν οὐκ ἐπείσϑη" ἀποτυχὼν δὲ ὁ πρεσβύτης τῆς ἐπ᾽ ἐκείνου 
, οἵ 9 ΄ «“ ὄἝἾ ΄ ᾿ - ἐλπίδος καὶ οὐκ ἔχων ὅστις καὶ γένηται, εἰς δεύτερον εἶδε πλοῦν. 

γῶν 5 - ς ᾿ ᾿ ᾽ 5 » » 
οὐδὲν γὰρ τῆς ἡλικίας φροντίσας οὐδ᾽ ἐνῚθυμηϑεὶς εἴ τισιν ἄτοπος 
δόξειεν ἀνὴρ ἐπὶ γήραος οὐδῷ μανϑάνειν καϑάπερ κομιδῇ νέος ἀρχό- 

᾿ ᾿ “- 5 » »" ᾽ μενος, ἀλλ᾽ εἰς ἕν ἀρεωρακὼς μόνον ἐκεῖνο, ἐὰν ἀρα οἷός τε γένηται 
τοὺς δανειστὰς διὰ πειϑοῦς ἀποστερῆσαι τὰ χρήματα, αὐτὸς πρόσεισι 

- Ξ , ᾽ »᾿  Ἔ . τὰ , ᾿ ἫΝ ᾽ ᾿ 
τῷ “Σωκράτει. οὐκ ἔχων δὲ ὑπηρετοῦντα τῇ βουλήσει τὸν νοῦν, ἀλλὰ 

ῳ ΕΣ , - ϑ ᾿ - - 
τοιοῦτος ὧν οἷς ἐμάνθανεν, οἷος καὶ πρὶν τῆς παιδείας ἐφῆφϑαι, 

᾿ΩΑῚ . ΣΙ ᾿ ΄ η " " - ᾿ Η τ 
αὐτὸς μὲν ἀπέγνω παιδεύεσθαι, προσελϑὼν δὲ τῷ παιδὶ καὶ αὖϑὲς 

ἐτρ μὦ ἘΡ κ ; Ξι Σ 5 : 
πολλαῖς πέπεικε ταῖς δεήσεσιν ἕνα τῶν Σωκράτους ὁμιλητῶν γενέ- 

. ᾿ ΗΜ , Ν , - Η «ὦ σϑαι. ὃ δὲ καὶ γέγονε καὶ μεμάϑηκε. συνίσταται δὲ τὸ δρᾶμα ἐκ 
- ἢ “ ᾿" " " - μῳ χοροῦ Νεφελῶν. ἔχει δὲ κατηγορίαν τοῦ Σωκράτους, ὅτι τοὺς 

συνήϑεις ϑεοὺς ἀφεὶς καινὰ ἐνόμιζε δαιμόνια, έρα καὶ Νεφέλας 

καὶ τὰ τοιαῦτα. 

ΥΠΠ 

᾿ ὕ Ἀ ᾿ ΕῚ ᾿Ὶ 

Πρεσβύτης τις Στρεψιάδης ὑπὸ δανείων καταπονούμενος διὰ τὴν 

ἑπποτροφίαν τοῦ παιδὸς δεῖται τούτου φοιτήσαντα εἰς τὸν Σωκράτην 
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ῷ κ » , -“ ΄ - - Η ᾽ 

μαϑεῖν τὸν ἄδικον λόγον, ὅπως μηδενὶ τῶν δανειστῶν μηδὲν ἀπο- 
Ν ᾿ ΝῚ τοι , ᾿ ρ. . Ω ΄ 

δώσει. μὴ βουλομένου δὲ τοῦ παιδὸς εἰσέρχεται αὐτός. καὶ μὴ δυτά- 
-- κ᾿ . ἂᾧῳ ΄ ς Ῥ ἐς τ - - 

μενος μαϑεῖν διὰ τὸ γῆρας ἐκδιώκεται. ὑποστρέψας δὲ καὶ τῷ υἱῷ 
- » ν τῷ , ν , ᾿ Ρ ΄ 

σπείσας ἤγαγεν αὐτὸν τῷ Σωκράτει, ὃς καλέσας τὸν δίκαιον λόγον 
καὶ ἄδικον καὶ αἵρεσιν τῷ νέῳ δοὺς ἐκλέξασθαι, διδάσκει ἐκεῖνον τὸν 
χδ - λ ́ὕ ; » 9 Ν ὃδ . Ἐ ἘΝ ᾿Ξ ε͵ ΕῚ ,1 « ΄π ν « ν 

ἄδικον λόγον. μαϑὼν δὲ ὁ υἱὸς ὅπερ ἐβούλετο ὁ πατὴρ καὶ τὴν 
παχύτητα ἐκείνου καταγνοὺς τύπτει τὸν πατέρα αὐτὸν ἑστιῶντα. 

ὁ δὲ ἀλγήσας διὰ τὴν τοῦ παιδὸς ἀσέβειαν ἀπελϑὼν κατακαίει τὸ 
φροντιστήριον, νομίσας Σωκράτην αἴτιον τῆς ἀσεβείας τοῦ παιδὸς 
εἶναι. κατηγορεῖ δὲ ἐνταῦϑα τοῦ Σωκράτους ὡς ἀσεβοῦς καὶ ξένους 

ϑεοὺς ἐπεισάγοντος, ἀφέντος τοὺς συνήϑεις. ἐπιγράφεται δὲ Νε- 
; ; Σ ἙΑΔΟΙΣ τ ΤΟΣ κι: , Ξ 

φέλαι, διότε παρεισάγεται χορὸς Νεφελῶν ὁμιλῶν Σωκράτει, ἅς 
’΄ ’ ᾽Α͂ » « δ » " ΄ 

ἐνόμιζε ϑεάς, ὡς “Πριστοφάνης κατηγορεῖ. ὁ γὰρ «Ἄνυτος καὶ 21ε- 
ΡΞ ͵ Ε . , » ΓΝ ΕΙ 

λητος φϑονοῦντες Σωκράτει καὶ μὴ δυνάμενοι ἄλλως βλάψαι ἢ φανε- 
- - ’ 2 Φ Ν 2 , ΄ ΡΣ 

ρῶς κατηγορῆσαι μεγάλου ὄντος ἱκανὸν ἀργύριον δεδώκασιν Αριστο- 
΄ ΄ ν᾿ ἢ )» » , ν Η ΄ φάνει ταύτην τὴν κωμῳδίαν κατ᾽ ἐκείνου γράψαι. τὰ δὲ πρόσωπα 

“ΣΣτρεψιάδης, Φειδιππίδης, μαϑητὴς Σωκράτουβ, Σωκράτης, χοροβ 

Νεφελῶν, δίκαιος λόγος, ἄδικος λόγος, Τ|ασίας δανειστής, μάρτυς. 

Χ 

Τὸ δρᾶμα τῶν Νεφελῶν κατὰ Σωκράτους γέγραπται τοῦ φιλο- 
σόφου ἐπίτηδες, ὡς κακοδιδασκαλοῦντος τοὺς νέους ϑήνησι, τῶν 

κωμικῶν πρὸς τοὺς φιλοσόφους ἀπεχϑῶς ἐχόντων. ἄλλοι δέ φασι τὸν 
ριστοφάνην τὸ τῶν Νεφελῶν συντάξασϑαι δρᾶμα ὑπὸ Ανύτου καὶ 
Μελήτου παροξυνϑέντα. βουλόμενοι γὰρ οὗτοι γραφὴν ποιήσασϑαι 

κατὰ Σωκράτους καὶ ϑέλοντες πεῖραν λαβεῖν τῆς τῶν ϑηναίων 

γνώμης περὶ Σωκράτους ὁποῖοί τινες ἂν φανεῖεν, κατ᾽ αὐτοῦ γραφῆς 

ἐνισταμένης, στολλοὺς γὰρ εἶχεν ἐραστὰς ἐκεῖνος καὶ μάλιστα τοὺς 
περὶ “41λκιβιάδην, οἵ καὶ ἐπὶ τοῦ δράματος τούτου μηδὲ νικῆσαι ἐποί- 

σαν τὸν ποιητήν, τούτου ἕνεκεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν τοῦ δράματος τοῦδε 

παρώτρυναν ποίησιν, χρήμασιν αὐτὸν ἱκανοῖς, ὡς λόγος, δεξιωσά- 

μενοι. ἐστὶ δὲ ὁ τοῦ δράματος πρόλογός τε καὶ ἡ ὑπόϑεσις δεξιώτατα 
καὶ ἁρμοδιώτατα συγκείμενα. πλάττεται γάρ τιβ ἄγροικος πρεσβύτης 
Στρεψιάδης ὄνομα ἀχϑόμενος παιδὶ Φειδιτεπίδῃ καλουμένῳ φρονή- 

ματος γέμοντι ἀστικοῦ καὶ διὰ τὴν τῆς οἰκίας εὐγενείας πολυτέλειαν 

πάντα τὰ τοῖς γονεῦσι προσόντα καταναλώσαντι, καὶ μάλιστα εἰς 
ἷ ας. ἡ γὰρ τῶν Αλκμαιωνιδῶν οἰκία ὅϑεν ἣν τὸ πρὸς μη- ἱπττοτροφίας. ἡ γὰρ τῶν Αλκμαιωνιδῶν οἰκία ὅϑεν ἣν τὸ πρὸς μη- 

τρὸς γένος τῷ μειρακίσκῳ ἐξ ἀρχῆς, ὥς φησιν Ἡρόδοτος, ἱπποτρόφος 

ἣν καὶ πολλὰς ἀνηρημένη τὰς νίκας, τὰς μὲν Ὀλυμπίασι τὰς δὲ 

Πυϑοῖ ἐνίας δὲ Ισϑμοῖ καὶ Νεμέᾳ καὶ ἄλλας ἐν ἄλλοις. εὐδοκι- 

μοῦσαν οὖν ὁρῶν ὁ νεανίσκος ἀπέκλινε πρὸς τὸ ἦϑος τῶν πρὸς μητρὸς 
προγόνων. ὁ πατὴρ οὖν Στρεψιάδης ὑπὸ τῶν χρεῶν καταπονού- 
μενος διὰ τὴν τοῦ παιδὸς ἱπποτροφίαν βούλεται προσαγαγεῖν τῷ 

Σωκράτει τὸν παῖδα, ἵν᾿ ὑπ᾽ αὐτοῦ διδαχϑείη τὸν ἄδικον λόγο», ες 
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ἂν ἐντεῦϑεν δὲ αὐτοῦ τοὺς δανειστὰς ἀποκοούσηται. δεῖται οὖν τοῦ 
παιδὸς πεισϑῆναι τοῖς βεβουλευμένοις αὐτῷ" μὴ πεισϑέντος δὲ τού- 
του, διαγνοὺς αὐτὸς ἐλϑὼν μανϑάνειν μηδεμίαν τῆς τοῦ γήρως ἡλε- 

κίας φροντίδα ποιησάμενος μηδ᾽ ἐνθυμηϑεὶς εἴ τισιν ἄτοπον δόξειεν 

ἀνὴρ ἐν γήραος οὐδῷ μανϑάνειν καϑάπερ κομιδῆ νέος ἀρχόμενος, 
ἀλλ᾽ εἰς ἕν ἀφεωρακὼς μόνον ἐκεῖνο, ἐὰν ἄρα οἷός τε γένηται τοὺς 
δανειστὰς διὰ πειϑοῦς ἀποστερῆσαι τὰ χρήματα, αὐτὸς πρόσεισι τῷ 

“Σωκράτει, καὶ μαϑητήν τινα τοῦ Σωκράτους καλέσας διαλέγεται 
περὶ τούτου, καὶ τῆς διατριβῆς διαλυϑείσης οὗ μαϑηταὶ κύκλῳ καϑή- 

μενοι πιναροὶ συνορῶνται καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Σωκράτης ἐπὶ κρεμάϑρας 
αἰωρούμενος καὶ ἀποσκοπῶν τὰ μετέωρα ϑεωρεῖται. μετὰ ταῦτα 
τελεῖν παραλαβὼν τὸν πρεσβύτην καὶ τοὺς νομιζομένους παρ᾿ αὐτῷ 

ϑεοὺς παραδοῦναι “ἐρα τε καὶ Αἰϑέρα πρὸς δὲ καὶ Νεφέλας μετα- 
καλεῖται" πρὸς δὲ τὴν εὐχὴν εἰσέρχονται Νεφέλαι χοροῦ σχῆμα πλη- 

ροῦσαι" καὶ φυσιολογήσαντος οὐκ ἀπιϑάνως τοῦ Σωκράτους ἀπο- 

στραφεῖσαι πρὸς τοὺς ϑεατὰς περὶ πλειόνων διαλέγονται" μετὰ 
ταῦτα ὁ πρεσβύτης διδασκόμενος μὲν ἐν τῷ φανερῷ, μὴ ἔχων 

δ᾽ ὑπηρετοῦντα τῇ βουλήσει τὸν νοῦν, εἰς γέλωτα κινήσας τοὺς μα- 
ϑητὰς τοῦ διδασκαλείου ἐκβάλλεται καὶ προσελϑὼν αὖϑις τῷ παιδὶ 

“τολλαῖς πέπεικε ταῖς δεήσεσιν ἕνα τῶν Σωκράτους ὁμιλητῶν γεγε- 

γνῆσϑαι. συνίστησιν οὖν αὐτὸν τῷ Σωκράτει καὶ ἐξαγαγόντος «Σω- 
κράτους ἐν τῷ ϑεάτρῳ τὸν ἄδικον καὶ τὸν δίκαιον λόγον διαγωνί- 
ζονται πρὸς ἀλλήλους οἱ λόγοι καὶ νικηϑεὶς ὁ ἄδικος παραλαβὼν τὸν 

γνγέον' πρὸς τὸ διδάξαι καὶ ἱκανῶς ἐκδιδάσκει. ὡς οὖν ἤδη ἐκπεπο- 

γημένον κομισάμενος αὐτὸν ὁ πατὴρ ἐπηρεάζει τοῖς χρήσταις καὶ ὡς 
κατωρϑωκὼς τὸ σπουδαζόμενον εὐωχίαν συνίστησιν" ἐν ἢ καὶ ἀντι- 
λογίας γινομένης πληγὰς λαβὼν ὑπὸ τοῦ παιδὸς βοὴν ἵστησι. καὶ 

προσκαταλαλούμενος ὑπὸ τοῦ παιδὸς ὅτι δίκαιον τοὺς πατέρας ὑπὸ 
τῶν χίῶν τύπτεσθαι ὑπεραλγῶν τούτου χάριν κατασκάπτει καὶ 

ἐμπίπρησι τὸ σωκρατικὸν φροντιστήριον. ἐστὶ δὲ τὸ δρᾶμα τῶν 
σάνυ δυνατῶς πεποιημκένω». 

ΣΦΗΚΕΣ 

Ι 

Φιλοκλέων ᾿ϑηναῖος φιλόδικος ὧν τὴν φύσιν ἐφοίτα περὶ τὰ 
δικαστήρια συνεχῶς. Βδελυκλέων δὲ ὁ τούτου παῖς ἀχϑόμενος ταύτῃ 
τῇ τ ̓ ὑσῳ καὶ πειρώμενος τὸν πατέρα παύειν, ἐγκαϑείρξας τοῖς οἴκοις 
καὶ δίκτυα περιβαλὼν ἐφύλαττε νύκτωρ καὶ μεϑ' ἡμέραν. ὃ δὲ 

ἐξόδου αὐτῷ μὴ προκειμένης ἔκραζεν. οἱ δὲ συνδικασταὶ αὐτοῦ 
σφηξὶν ἑαυτοὺς ἀφομοιώσαντες παρεγένοντο, βουλόμενοι διὰ ταύτης 

τῆς τέχνης ὑποκλέπτειν τὸν συνδικαστήν" ἐξ ὧν καὶ ὁ χορὸς συν- 

ἔστηκε καὶ τὸ δρᾶμα ἐπιγέγραπται. ἀλλ᾿ οὐδὲν ἤνυον οὐδὲ οὗτοι. 
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πέρας δὲ τοῦ νεανίσκου ϑαυμάζοντος τίνος ἕνεκα ὁ πατὴρ οὕτως 
« “ὦ ΄ », ς ’ ᾿ Τα 
ἥττηται τοῦ πράγματος, ἔφη ὁ πρεσβύτης εἶναι τὸ πρᾶγμα σπου- 

ἊΝ ᾿ Η Η . Ἷ ΄ -Ξ - . ᾿ 

δαῖον καὶ σχεδὸν ἀρχὴν τὸ δικάζειν. ὁ δὲ παῖς ἐπειρᾶτο τὰς ὑποψίας 
- - , “ » ᾽ ς κ᾿ ΄ 

ἐξαιρεῖν τοῦ πράγματος νουϑετῶν τὸν γέροντα. ὁ δὲ πρεσβύτης 
. 

μηδαμῶς νουϑετούμενος οὐ μεϑίει τοῦ πάϑους" ἀλλ᾽ ἀναγκάζεται ὁ ὅ 

ψέος ἐπιτρέπειν φιλοδικεῖν, καὶ ἐπὲ τῆς οἰκίας τοῦτο ποιεῖ, καὶ τοῖς 

κατὰ τὴν οἰκίαν δικάζει. καὶ δύο κύνες ἐπεισάγονται πολιτικῶς παρ᾽ 
αὐτῷ κρινόμενοι" καὶ κατὰ τοῦ φεύγοντος ἐκφέρειν συνεχῶς τὴν 

ψῆφον μέλλων ἀπατηϑεὶς ἄκων τὴν ἀποδικάζουσαν φέρει φῆφον. 

περιέχει δὲ καὶ δικαιολογίαν τινὰ τοῦ χοροῦ ἐκ τοῦ ποιητοῦ προσ- 10 

που, ὡῥ σφηξὶν ἐμφερεῖς εἰσὶν οἵ τοῦ χοροῦ, ἐξ ὧν καὶ τὸ δρᾶμα. 

οἱ ὅτε μὲν ἦσαν νέοε, πικρῶς ταῖς δίκαις ἐφήδρευον, ἐπεὶ δὲ γέροντες 
γεγόνασι, κεντοῦσι τοῖς κέντροις. ἐπὶ τέλει δὲ τοῦ δράματος ὁ γέρων 
ἐπὶ δεῖπνον καλεῖται, καὶ ἐπὶ ὕβοιν τρέπεται, καὶ κρίνει αὐτὸν 
ὕβρεως ἀρτόπωλις" ὃ δὲ γέρων πρὸς αὐλὸν καὶ ὄρχησιν τρέπεται καὶ 15 

γελωτοποιεῖ τὸ δρᾶμα. 

τοῦτο τὸ δρᾶμα πεποίηται αὐτῷ οὐκ ἐξ ὑποκειμένης ὑποϑέσεως, 
ἀλλ᾿ ὡσανεὶ γενομένης. πέπλασται γὰρ τὸ ὅλον. διαβάλλει δὲ 'ϑη- 
ναίους ὡς φιλοδικοῦντας, καὶ σωφρονίζει τὸν δῆμον ἀποστῆναι 
δικῶν, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τοὺς δικαστὰς σφηξὶν ἀπεικάζει κέντρα 20 

ἔχουσι καὶ πλήττουσι. πεποίηται δ᾽ αὐτῷ χαριέντως. ἐδιδάχϑη ἐπὶ 

ἄρχοντος ΑΙμεινίου διὰ Φιλωνίδου [ἐν τῇ πιϑ' ὀλυμπιάδι]!. δεύτερος 
ἦν. εἰς λήναια. καὶ ἐνίκα πρῶτος Φιλωνίδης Προάγωνε, «“Τεύκων 

Πρέσβεσε τοίτος. 

Π 

ἈΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂ 

φιλοῦντα δικάζειν πατέρα παῖς εἵρξας ἄφνω ἊΣ 
3 , ᾿ΕῚ ᾿ »γ ) ᾽ ᾿ . 

αὐτός τ᾿ ἐφύλαττεν ἔνδον οἰκέται ϑ', ὅπως ᾽ 

. , γ Εν 5 . ΝΜ ς , 
μὴ λανϑάνῃ μηδ᾽ ἐξίῃ διὰ τὴν νόσον. 
ς 3." 1 ΄ . , . - 

ὁ δ᾽ ἀντιμάχεται παντὶ τρόπῳ καὶ μηχανῇ. 

εἶϑ᾽ οἱ συνήϑεις καὶ γέροντες, λεγόμενοι 
σφῆκες, παραγίνονται βοηϑοῦντες σφόδρα 80 ᾽ Ξ ͵ ΚΝ 

ἐπὶ τῷ δύνασθαι κέντρον ἐνιέναε τισὶ 
- «ς " ΄ ’ 

φρονοῦντες ἱκανόν. ὁ δὲ γέρων τηρούμενος 
συμπείϑετ᾽ ἔνδον διαδικάζειν καὶ βιοῦν, 

ῶ " ᾿ Ἂ κ᾿ 
ἐπεὶ τὸ δικάζειν κέκρικεν ἐκ παντὸς τρόπου. 

ἘΤΙΡΗΝΗ 

Ι 

Τρυγαῖος ἀγροικος πρεσβύτης ϑήνησιν ὀχούμενος ἐπὶ κανϑάρου 85 
ν ᾽ ς -- - ΄ ν ᾽ , . » ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναφέρεται. γενόμενος δὲ κατὰ 
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τὴν τοῦ Διὸς οἰκίαν. ἐντυγχάνει τῷ Ἑρμῇ, καὶ ἀκούει ὅτε μετοικισα- 
μένων τῶν ϑεῶν εἰς τὰ τοῦ οὐρανοῦ ἀνωτάτω διὰ τὴν τῶν Ἑλλήνων 
ἀλληλοκτονίαν, ἐνοικισάμενος ὁ Πόλεμος εἰς ἄντρον τὴν Εἰρήνην 
εἵρξας λίϑους ἐπιφορήσειε, καὶ νῦν μέλλει τὰς πόλεις ἐμβαλὼν ἐν 

ϑυείᾳ τρίβειν. καὶ μέχρι μέν τινος ἐναγώνιος γίνεται" ἐπεὶ δὲ μετα- σι 

πεμπομέγνου τοῦ Πολέμου παρὰ ᾿ϑηναίων δοίδυκα Κλέωνα καὶ παρὰ 
“Ἰακεδαιμονίων Βρασίδαν ἑκάτεροι χρήσαντες ἀπολωλεκέναι εἰς 
Θράκην ἔρασαν, ἀναϑαρρεῖ" καὶ ἐν ᾧ περὶ κατασκευὴν δοίδυκος ὁ 
Πόλεμος γίνεται, κηρύττει τοὺς δημιουργούς, ἔτι δὲ καὶ ἐμπόρους 

10 ἅμα μοχλοὺς καὶ σχοινία λαβόντας παραγενέσθαι. συνδραμόντων δὲ 
πολλῶν ἐν χοροῦ σχήματι προϑύμως ἀφέλκει τε τοὺς λίϑους ἀπὸ τοῦ 

ἄντρου, καὶ καϑικετεύσας τὸν Ἑρμῆν συλλαβέσθαι ἐξάγει πρὸς τὸ 
φῶς τὴν Εἰρήνην. ἀσμένως. δὲ τῆς ϑεᾶς πᾶσιν ὀφϑείσης, καὶ παρ᾽ 

αὐτὴν εὐϑέως Ὀπώρας τε καὶ Θεωρίας ἀναφανεισῶν, συμπαρὼν ὃ 
15 Ἑρμῆς ἀνιστορούσης τι τῆς Εἰρήνης καὶ πυνϑανομένης τὰ περὶ τὸν 

Τρυγαῖον διασαφεῖ τὰ δέοντα" πάλιν ἀποφαινομένης πρὸς τοῦτο 
μηνύει, προδιελϑόντος αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ πολέμου καὶ δὲ 

ἃς αἰτίας συνέστη, Φειδίου τε καὶ Περικλέους μνησϑέντος. τὰ λοιπὰ 

τοῦ δράματος ἐπὶ τῆς γῆς ἤδη περαίνεται, καὶ ὁ μὲν χορὸς περὶ τῆς 
20 τοῦ ποιητοῦ τέχνης χατέρων τινῶν πρὸς τοὺς ϑεατὰς διαλέγεται, ὁ δὲ 

Τρυγαῖος, καϑὰ συνέταξεν ὁ Ἑρμῆς, τὴν μὲν Θεωρίαν τῇ βουλῇ 
συνέστησεν, αὐτὸς δὲ τὴν Ὀπώραν γαμεῖν διαγνοὺς τὴν Εἰρήνην 
ἑδρούεται, καὶ ϑύσας ἐν τῷ προφανεῖ πρὸς εὐωχίαν τρέπεται. ἐντεῦϑεν 
οἵ τε τῶν εἰρηνικῶν ὅπλων δημιουργοὶ χαίροντες καὶ οἵ τῶν πολεμι- 

5 κῶν τοὔμπαλιν κλαίοντες. εἰσάγεται δὲ καὶ ἐπὶ τέλει τοῦ λόγου παιδία 

τινὰ τῶν κεκλημένων ἐπὶ τὸ δεῖπνον λέγοντα ῥήσεις γελωτοποιούς. 

τὸ δὲ δρᾶμα τῶν ἄγαν ἐπιτετευγμένων. τὸ δὲ κεφάλαιον τῆς κωμῳδίας 
ἐστὶ τοῦτο: συμβουλεύει ΄ϑηναίοις σπείσασϑαι πρὸς “Ιακεδαιμο- 

νίους καὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας. οὐ τοῦτο δὲ μόνον ὑπὲρ εἰρήνης 
80 Τριστοφάνης τὸ δρᾶμα τέϑεικεν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ᾿Αχαρνεῖς καὶ τοὺς 

Ἱππέας καὶ Ὁλκάδας, καὶ πανταχοῦ τοῦτο ἐσπούδακεν, τὸν δὲ Κλέωνα 

κωμῳδῶν τὸν ἀντιλέγοντα καὶ “άμαχον τὸν φιλοπόλεμον ἀεὶ δια- 
βάλλων. διὸ καὶ νῦν διὰ τούτου τοῦ δράματος εἰρήνης αὐτοὺς ἐπι- 

ϑυμιεῖν ποιεῖ, δεικνὺς ὁπόσα μιὲν ὁ πόλεμος κακὰ ἐργάζεται, ὅσα δὲ 
85 ἀγαϑὰ ἡ εἰρήνη ποιεῖ. οὐ μόνος δὲ περὶ εἰρήνης συνεβούλευσεν, ἀλλὰ 

καὶ ἄλλοι πολλοὶ ποιηταί. οὐδὲν γὰρ συμβούλων διέφερον" ὅϑεν 
αὐτοὺς καὶ διδασκάλους ὠνόμαζον, ὅτι πάντα τὰ πρόσφορα διὰ δρα- 
μάτων αὐτοὺς ἐδίδασκον. 

ἐνίκησε δὲ τῷ δράματι ὁ ποιητὴς ἐπὶ ἄρχοντος ᾿“λκαίου, ἐν ἄστει. 

40 πρῶτος Βὔπολις Κόλαξι, δεύτερος ᾿Αἀριστοφάνης Εἰρήνῃ, τρίτος 
“Ἱεύκων Φράτορσι. τὸ δὲ δρᾶμα ὑπεκρίνατο ΑΙ πολλόδωρος, ἡνίκα 
ἑρμὴν λοιοκρότης. 

18. ἀσμένως: ἃπ ἀσμένοις) 93. ϑύσας: Ἰοροθαίαγ οὖσα 
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Π 

Ἤδη τῷ Πελοποννησιακῷ πολέμῳ κεκμηῶτας τοὺς ϑηναίους καὶ 
τοὺς σύμπαντας Ἕλληνας ᾿ριστοφάνης ἰδών, ἱκανὸς γὰρ διιππεύκει 

πολεμούντων αὐτῶν χρόνος, τὸ δρᾶμα συνέγραψε τοῦτο, προτρέπων 

τὰς πόλεις καταϑέσθαι μὲν τὴν πρὸς αὑτὰς φιλονεικίαν, ὁμόνοιαν δὲ 

καὶ εἰρήνην ἀντὶ τῆς πρότερον ἔχϑρας ἑλέσθαι. παρεισάγει τοίνυν 

γεωργόν, Τρυγαῖον τοὔνομα, μάλιστα τῆς εἰρήνης ἀντιποιούμενον. 

ὃς ἀσχάλλων ἐπὶ τῷ πολέμῳ εἰς οὐρανὸν ἀνελϑεῖν ἐβουλεύσατο πρὸς 
τὸν Δία, πευσόμενος παρ᾽ αὐτοῦ δὲ ἣν αἰτίαν οὕτως ἐκτρύχει τὰ τῶν 

Ἑλλήνων πράγματα, τοσοῦτον ποιήσας πόλεμον αὐτοῖς. ὃν δὴ δια- 

ποροῦντα τίνα τρόπον τὴν εἰς οὐρανὸν πορείαν ποιήσει, “ταρεισάγει 

τρέφοντα κάνϑαρον ὡς ἀναπτησόμενον εἰς οὐρανὸν δι αὐτοῦ, Βελ- 

λεροφόντου δίκην. προλογίζουσι δὲ οἱ δύο ϑεράποντες αὐτοῦ, οἷς 

καὶ ἐκτρέφειν προσετέτακτο τὸν κάνϑαρον, δυσφοροῦντες ἐπὶ τοῖς 

αὐτοῦ σιτίοις. ἡ δὲ σκηνὴ τοῦ δράματος ἐκ μέρους μὲν ἐπὶ τῆς γῆς, 
ἐκ μέρους δὲ ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ. ὁ δὲ χορὸς συνέστηκεν ἔκ τινων ἀττι- 

κῶν γεωργῶν. 

1Π 

Φαίνεται ἐν ταῖς διδασκαλίαις καὶ ἑτέραν δεδιδαχὼς Εἰρήνην 
« ΄ 2 ᾿ Μ Ἂν 3. ᾽ ΄ ᾿ 

ὁμοίως ΑΙριστοφάνης. ἄδηλον οὖν φησιν Ἐρατοσϑένης, πότερον τὴν 
γ γ ΘΙ: ΟΜ κα ΄ - . ΟΣ ΄ῳ σι ᾿ ᾽ 

αὐτην ἀνεδίδαξεν ἢ ἑτέραν καϑῆκεν, ἥτις οὐ σώζεται. Κράτης μέντοι 

δύο οἷδε δράματα γράφων οὕτως" ἀλλ᾽ οὖν γε ἐν τοῖς Ιχαρνεῦσιν ἢ 2 
, Ἄν οτς ΑΝ γθωτὶ 9. -ᾺΡ . , ᾿ , Βαβυλωνίοις ἢ ἐν τῇ ἑτέρᾳ Εἰρήνῃ. καὶ σποράδην δέ τινα ποιήματα 

΄ [μ ΕῚ - " ᾿ 2 ; ΄ 

παρατίϑεται, ἅπερ ἐν τῇ νῦν φερομένῃ οὐκ ἐστίν. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂ 

Τῷ Διὶ φράσαι σπεύδων τὰ κατ᾽ ἀνθρώπους κακὰ 

Τρυγαῖος ἀναπτέσϑαι ϑέλων ὡς τοὺς ϑεοὺς 
»Ὡ- ν » γ « δ τ "ἢ ἐξέτρεφεν ὄρνιϑ᾽. ὡς δ᾽ ἀνέπτη, κατέλαβεν 

Ἑρμῆν μόνον ἄνω" κατ᾽ ἐπιδείκνυσιν φράσας 
» ΄ ΄ 2 ΄ 

- τὸν Πόλεμον βρύϑηται ἀπηρτημένον 
β , Ὄον ς , 

ἀέρος, ἕτοιμον τοντα σρος καπουχιαν 

τὴν πρότερον, Εἰρήνην δὲ κατορωρυγμένην. 
ἱκέτευσαν οἱ κατ᾽ ἀγροὺς ἀνάπαλιν ποιεῖν. 

τὸ μέλ βάδ᾽ ἐπένευσε" καὶ τότε 
» ὩΞ ᾽ ᾿ 2, 16); Ἃ " Ρ 9 , 

ἀπάγουσιν αὐτὴν ἐκ βερέϑρου καὶ ταγαϑαά. 
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